
      
izdelovalec  Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. 
     Verovškova ulica 64, Ljubljana 
 
naročnik   Občina Bohinj 
     Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica 
 
št. naloge 6643 

 

 

 

 

 

 
   
     Občina Bohinj 

     URBANISTIČNI NAČRT 
     BOHINJSKA BISTRICA 
      
     (dopolnjeni osnutek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  odgovorni predstavnik podjetja 

     Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod. 
 

 

 

 

 

  Ljubljana, december 2013 



Urbanistični načrt Bohinjska Bistrica 

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., december 2013 II 

 

 

odgovorni vodja izdelave naloge: 

 
Karla Jankovič,univ.dipl.inž.kraj.arh., 

odgovorna prostorska načrtovalka z licenco KA, ZAPS 0865 KA, ZAPS 0023 P 

 

OPN izdelali: 

Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

Klara Sulič, univ.dipl.inž.kraj.arh., LUZ, d.d. 

Katarina Konda, univ.dipl.inž.arh., LUZ, d.d. 

Urška Zorič, univ.dipl.inž.kraj.arh., LUZ, d.d. 

Bernarda Bevc, univ.dipl.inž.arh. 

Ferdo Jordan, univ.dipl.inž.arh. 

Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad. 

Helena Simončič, univ.dipl.inž.geod., LUZ, d.d. 

Tomaž Blaž, univ.dipl.inž.grad. 

Klemen Milovanović, univ.dipl.inž.grad., LUZ, d.d. 

Matevž Čelik, univ.dipl.inž.arh., zunanji sodelavec 

Barbara Babič, univ.dipl.geog., zunanja sodelavka 

Janez Rupreht, univ.dipl.inž.agr., ac.spec., zunanji sodelavec 

 

GIS podpora: 

Tilen Smolnikar, univ, dipl.inž.geod. 

Simona Čeh, univ.dipl.inž.geod. 

Romana Titovšek, geod.teh. 

 

odgovorni predstavnik občine: 

Branimir Rozman, univ.dipl.inž.arh. 

 

 

 
 



Urbanistični načrt Bohinjska Bistrica 

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., december 2013 2

KAZALO 
 
 
I. KONCEPTUALNI DEL 

 

1 IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE................................................................................ 3 

1.1 IZHODIŠČA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE................................................................................ 3 
1.2 PROSTORSKI CILJI OBČINE................................................................................................................ 4 

2 IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA NASELJA .............................................................................. 6 

2.1 LEGA V ŠIRŠEM PROSTORU .............................................................................................................. 6 
2.2 UREDITVENO OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA........................................................................ 7 
2.3 STANJE IN PROBLEMI........................................................................................................................ 7 
2.4 CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA ....................................................................................................... 9 

3 KONCEPT RAZVOJA NASELJA..................................................................................................................... 10 

3.1 KONCEPT URBANISTIČNEGA IN ARHITEKTURNEGA OBLIKOVANJA ................................................. 10 
3.2 KONCEPT ZELENEGA SISTEMA BOHINJSKE BISTRICE ....................................................................... 12 
3.3 KONCEPT PROSTORSKIH UREDITEV, KI SE NANAŠAJO NA VARSTVO OKOLJA ................................. 14 
3.4 KONCEPT PROMETNEGA OMREŽJA IN JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA ...................................... 15 
3.5 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT IN KONCEPT OPREMLJANJA Z JAVNO GOSPODARSKO 

INFRASTRUKTURO ......................................................................................................................... 17 
3.6 KONCEPT PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE NA OBMOČJU STAVBNIH ZEMLJIŠČ V BOH. BISTRICI ... 19 

 

II. PODROBNEJŠI DEL 

 

1 OBMOČJA CELOVITE PRENOVE, OBMOČJA NOTRANJEGA RAZVOJA, OBMOČJE ŠIRITVE NASELJA.............. 20 

1.1 OBMOČJE NOTRANJEGA RAZVOJA IN PRENOVE NASELJA .............................................................. 20 
1.2 OBMOČJE ŠIRITVE NASELJA ........................................................................................................... 21 

2 USMERITVE ZA PODROBNEJŠO NAMENSKO RABO NA OBMOČJU STAVBNIH ZEMLJIŠČ V NASELJU ............ 22 

2.1 PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA POVRŠIN ................................................................................... 22 
2.2 ZASNOVA RAZPOREDITVE DEJAVNOSTI V PROSTORU..................................................................... 23 

3 USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE PROSTORA IN OHRANJANJE 

ARHITEKTURNE IDENTITETE ........................................................................................................................ 26 

3.1 PREGLED OBSTOJEČIH DOKUMENTOV IN STANJA V PROSTORU ..................................................... 26 
3.2 USMERITVE ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN OHRANJANJE 

ARHITEKTURNE IDENTITETE ........................................................................................................... 33 
3.3 USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE PROSTORA IN OHRANJANJE KRAJINSKE IDENTITETE ...... 34 

4 OBMOČJA JAVNIH IN ZELENIH POVRŠIN NASELJA ...................................................................................... 36 

4.1 CILJI ............................................................................................................................................... 36 
4.2 PREDLOG ZASNOVE ZELENEGA SISTEMA........................................................................................ 36 
4.3 USMERITVE ZA IPN......................................................................................................................... 37 

5 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE .................................................................................. 38 

5.1 PROMETNA INFRASTRUKTURA ....................................................................................................... 38 
5.2 ZASNOVA OKOLJSKE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ .......... 39 

6 PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI ZA ENOTE UREJANJA ZA KATERE SE IZVEDE OPPN .................................. 41 

6.1 KAMP DANICA (BB-31) .................................................................................................................. 41 
6.2 STARA RIBOGOJNICA (BB-29)......................................................................................................... 42 
6.3 PROMETNI TERMINAL (BB-16) ........................................................................................................ 43 
6.4 ZBIRNI CENTER (BB-23)................................................................................................................... 44 
6.5 OBMOČJE GP BOHINJ (BB-14) ........................................................................................................ 45 

7 SEZNAM OBMOČIJ ZA KATERE VELJA OBVEZNOST JAVNEGA NATEČAJA ................................................... 46 

 



Urbanistični načrt Bohinjska Bistrica 

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., december 2013 3

I. KONCEPTUALNI DEL 

1 IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 

1.1 IZHODIŠČA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 
Prostorsko načrtovanje upošteva načela temeljnih mednarodnih, državnih, regionalnih in 
občinskih dokumentov, ki opredeljujejo trajnostni razvoj, ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine. 

Občina bo pri prostorskem razvoju delovala na lokalnem, regionalnem, državnem in 
mednarodnem nivoju. Občina Bohinj je del širše celote Julijskih Alp in Zgornje Gorenjske, zato 
razvojna vprašanja in pobude, ki so skupnega pomena za to območje, rešuje s sosednjimi 
občinami. Pri prostorskem razvoju na robnih območjih občine, razvoju infrastrukture 
regionalnega ali državnega pomena ter uveljavljanju sprejetih varstvenih režimov, bo tesno 
sodelovala s sosednjimi občinami ter vladnimi organi in ustanovami. Pri iskanju strateških 
rešitev za prostorske probleme na območju Triglavskega narodnega parka, v katerem leži 
pretežni del občine, bo občina sodelovala z Javnim zavodom Triglavski narodni park.  

Občina Bohinj je del Julijskih Alp in je prepoznavna po izjemnih naravnih vrednotah in 
kulturni dediščini nacionalnega pomena, arhitekturni identiteti podeželskih naselij, značilni 
kulturni krajini, stoletni turistični tradiciji, tradicionalnih pašnih in agrarnih kmetijskih 
skupnostih, neurbanizirani in dostopni jezerski obali, bogastvu voda in gozdov, veliki biotski 
raznovrstnosti in raznovrstnosti naravnih procesov. Da bi ustvarili prostor visoke kakovosti, je 
potrebno spodbujati razvoj dejavnosti, ki omogočajo gospodarski razvoj ob inovativnem 
vključevanju naravnih, kulturnih in drugih primerjalnih prednosti prostora. 

Za zagotavljanje racionalne rabe prostora in ohranjanje prostorskih kakovosti bo občina 
Bohinj: 

• prvenstveno usmerjala dejavnosti, ki niso vezane na naravne vire, v obstoječa območja 
naselij (izven naselij bo dopustno umeščati prostorske ureditve, ki neposredno služijo 
kmetijstvu, gozdarstvu, izkoriščanju mineralnih surovin, urejanju voda, turizmu in 
rekreaciji, okoljski infrastrukturi ter komunalni in prometni infrastrukturi), 

• ohranjala in vzdrževala raznolikosti pomembnih naravnih in kulturnih krajin ter 
podobe naselij, 

• spodbujala okolju in krajini primerno gradnjo objektov in naprav, ki so potrebni za 
razvoj, 

• ohranjala kulturne posebnosti v alpskih regijah, 
• ustrezno in gospodarno omejila naselitvena območja, 
• zagotovila potrebna zemljišča za gospodarske in kulturne dejavnosti, oskrbo ter za 

prostočasne dejavnosti, 
• omogočila ohranjanje in urejanje zelenih rekreacijskih območij v naseljih in na obrobju 

naselij, 
• omejila gradnjo sekundarnih bivališč, 
• usmerjala in zgoščala naselja ob prometnicah in/ali ob že obstoječih pozidavah, 
• spodbujala ohranjanje značilnih naselbinskih zasnov in značilne stavbne dediščine. 

Konceptualni del urbanističnega načrta Bohinjska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: UN) 
upošteva razvojne dokumente posameznih nosilcev urejanja prostora, še posebej s področja 
oskrbe z vodo, elektriko in plinom, na področju prometa, kmetijstva in gozdarstva, na 
področju varstva narave, kulturne dediščine, usmeritve s področja turizma, usmeritve 
krajevnih skupnosti, občine in civilno družbenih organizacij. 

Osnova za postavitev ciljev prostorskega razvoja so temeljne značilnosti prostora, geografski 
položaj občine, ocena stanja, teženj in problemov v prostoru ter vizija prostorskega razvoja. 
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Usmeritve prostorskega razvoja temeljijo na zavedanju, da je prostor omejena dobrina, zato 
mora biti njegovo načrtovanje dolgoročno naravnano in skrbno usklajeno. 

1.2 PROSTORSKI CILJI OBČINE 

1.2.1 SPLOŠNI PROSTORSKI CILJI 

Občina Bohinj bo načrtovala, urejala in vzdrževala svoj prostor na visokem kakovostnem 
nivoju. Ker vsak gradbeni poseg vpliva na kakovost skupnega prostora, ki je stvar vseh 
občanov, je v občini Bohinj zahtevana visoka arhitekturna kakovost za vse, tudi enostavne 
gradnje. Doseganje visoke kakovosti prostorskih ureditev je vzporedni cilj vseh javnih naročil 
in zasebnih investicij. 

Za zagotavljanje racionalne rabe prostora in ohranjanje prostorskih kakovosti bo občina 
Bohinj dejavnosti, ki niso vezane na naravne vire, prvenstveno usmerjala v obstoječa območja 
naselij. Izven naselij bo dopustno umeščati prostorske ureditve, ki neposredno služijo 
kmetijstvu, gozdarstvu, izkoriščanju mineralnih surovin, urejanju voda, turizmu in rekreaciji, 
okoljski infrastrukturi ter komunalni in prometni infrastrukturi.  

Za prostorski razvoj v občini Bohinj so prednostnega pomena prostorske ureditve in ukrepi, s 
katerimi se zmanjšuje in blaži obremenjevanje okolja v občini, posebej še v obvodnem 
prostoru Bohinjskega jezera, porečju Save Bohinjke ter na območju Triglavskega narodnega 
parka. Varovanje vodnih virov je prednostna naloga na področju varstva okolja. 

Prednostne naloge pri razvoju poselitve v občini Bohinj so:  

• krepitev občinskega središča in notranji razvoj lokalnih središč, 
• krepitev značilne identitete naselij in ohranjanje kulturne krajine, 
• prenova območij, ki so zavarovana kot naselbinska kulturna dediščina, 
• zaokroževanje naselij z večjimi sklopi parcel ob skrajno restriktivnem omejevanju 

širjenja na razpršenih posameznih parcelah. 

Naselja v občini Bohinj se bodo razvijala kot dinamična in odzivna podeželska struktura, kar 
vključuje družbeno, gospodarsko, okoljsko in trajnostno ter kulturno krepitev naselij. 

Pri razvoju poselitve v občini Bohinj se ohranja in vzdržuje zgodovinsko nepretrganost 
prostora, ki se odraža v raznolikosti arhitekture in javnih površin. Odprt prostor kmetijskih 
površin je sestavni del vsakega naselja in ga je med naselji ali njihovimi deli potrebno 
ohranjati. 

Uspešna prihodnost občine Bohinj temelji na upoštevanju potreb in želja občanov, za katere 
je potrebno iskati rešitve ob upoštevanju dolgoročnih gospodarskih učinkov. Kakovostno 
urejen podeželski prostor je osnovni temelj za zadovoljstvo občanov, vir in potencial za razvoj 
različnih dejavnosti v občini in pomemben gradnik prepoznavnosti občine. 

V občini Bohinj zagotavljanje trajnostnih rešitev predstavlja glavno obvezo prostorskega 
razvoja v prihodnosti. Vsi posegi v prostor morajo biti celostno načrtovani ter strokovno 
preverjeni. Spodbuja se raba ekoloških in recikliranih materialov ter ozelenitev objektov in 
njihove okolice. Spodbujajo se okoljsko napredne zasnove objektov in vgradnja okoljsko 
naprednih tehničnih rešitev. Pri spodbujanju trajnostne gradnje bodo javne investicije občine 
Bohinj predstavljale zgled zasebnim investitorjem. 

Vsi novi posegi v prostor na območju občine Bohinj morajo biti načrtovani tako, da podpirajo 
in krepijo značilne kakovosti naselij in kulturne krajine v občini. 

Visoka kakovost bivanja v naseljih je prednostna naloga pri prostorskem razvoju občine 
Bohinj. Občutek povezanosti v majhnih naseljih je prednost podeželskega okolja. Omrežje 
naselij je potrebno podpreti z dobro oskrbo, javno družbeno infrastrukturo, prometnimi in 
telekomunikacijskimi povezavami, možnostmi za prenovo in skladno dograjevanje naselij. 
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Občina Bohinj si bo prizadevala za krepitev okoljskih kakovosti. Neokrnjeno naravno okolje in 
krajina v občini predstavljata vir, ki je razvojno pomemben na nacionalnem nivoju. Upravljanje 
in varovanje naravnih virov in dediščine je bistvenega pomena za bodočo krepitev 
podeželskega gospodarstva. Pomembni naravni viri vključujejo: 

• kmetijske površine, 
• vodne vire visoke kakovosti, v rekah, potokih, podtalnici in mokriščih, 
• gozd, ki je gospodarsko pomemben za lesno predelovalno industrijo in prispeva h 

kakovosti ozračja, 
• krajina, ki je privlačna kot celota, z naselji in naravnim okoljem ter je osrednjega 

pomena za občinsko in nacionalno turistično gospodarstvo. 

Učinkovito povezovanje kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva, varstva kulturne 
dediščine ter varstva narave, z razvijajočim se turizmom in podjetništvom, lokalnimi storitvami 
in drugimi načini zaposlovanja, bo glavni steber močnega podeželskega gospodarstva v 
občini Bohinj. Tradicionalna kmetijska pridelava in gozdarstvo bosta še naprej igrali 
pomembno vlogo v gospodarstvu. Občina Bohinj bo spodbujala različne pobude za razvoj 
dodatnih dejavnosti, ki bi lahko predstavljale dodaten vir dohodkov za kmečko prebivalstvo. 

1.2.2 STRATEŠKI PROSTORSKI CILJI 

Vzpostavitev trajnostne prometne ureditve. Strateški cilj občine Bohinj je zmanjšanje in 
preprečevanje vplivov, ki ogrožajo vlogo in vire alpskega prostora, varstvo njegovih kulturnih 
dobrin in sonaravnih krajin ter povečanje uspešnosti in učinkovitosti prometnih sistemov s 
spodbujanjem okolju in virom prijaznih nosilcev prometa (pešačenje, kolesarjenje in uporaba 
javnih prometnih sredstev). Prometna razbremenitev varovanih območij, predvsem na 
območju obale jezera in Pokljuke, bo učinkovita samo s prometnimi ukrepi, ki vključujejo 
ukinitev oz. omejitev osebnega motornega prometa med Bohinjsko Bistrico in Ribčevim 
Lazom, ob jezeru in na Pokljuki, ureditev javnih parkirišč v Bohinjski Bistrici, izboljšanje 
kakovosti, dostopnosti in zanesljivosti sistemov javnega prometa, izgradnjo daljinske 
kolesarske povezave Ukanc - Bled, ponovno vzpostavitev pomembnosti celotne železniške 
proge, imenovane Transalpina in ohranitev avtovlaka. 

Krepitev Bohinjske Bistrice kot živahnega občinskega središča. Naselje Bohinjska 
Bistrica je najpomembnejše središče v občini Bohinj s posameznimi funkcijami regionalnega 
pomena in funkcijami občinskega središča ter predstavlja najkompleksnejše območje razvoja. 
Znotraj občine je Bohinjska Bistrica prostor z največ možnostmi za zaposlitev in najboljšo 
dostopnostjo do kulturnih, izobraževalnih, zdravstvenih in oskrbnih storitev. Strateške 
funkcije naselja je potrebno krepiti z razvojem prometnega terminala, športno-rekreacijskega 
območja Kobla, družbenih, storitvenih in proizvodnih dejavnosti ter ureditvami za pešce in 
kolesarje v naselju in njegovem širšem zaledju. 

Krepitev lokalnih značilnosti naselij in kulturne krajine. Vsi novi posegi v prostor na 
območju občine Bohinj morajo biti načrtovani tako, da ohranjajo regionalno identiteto, da 
podpirajo in krepijo značilne kakovosti naselij in kulturne krajine v občini.  

Varstvo okolja. Občina Bohinj bo zagotavljala varovanje, urejanje in po potrebi obnavljanje 
narave in krajine, da bi trajno zagotovila nemoteno delovanje ekosistemov, ohranjanje 
krajinskih prvin in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst vključno z njihovim naravnim 
življenjskim prostorom, raznovrstnost, posebnost in lepoto naravne in kulturne krajine v njeni 
celovitosti. Pomembno je ohraniti in izboljšati stabilnost gorskega gozda kot sonaravnega 
življenjskega prostora z negovalnim, sonaravnim in trajnostnim gospodarjenjem ter ohraniti 
oz. obnoviti zdrave vodne sisteme. 

Ohranitev in spodbujanje hribovskega kmetijstva. Občina Bohinj si bo prizadevala 
zagotavljati bistveni prispevek hribovskega kmetijstva k ohranjanju poseljenosti in trajnostnih 
gospodarskih dejavnosti – zlasti s proizvodnjo značilnih kakovostnih izdelkov – k varstvu 
naravnega življenjskega okolja, preprečevanju naravnih nesreč, ohranitvi lepot in rekreacijskih 
vrednot naravne in kulturne krajine. 
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Upoštevanje interesov lokalnega prebivalstva. Uspešna prihodnost občine Bohinj temelji 
na upoštevanju potreb in želja občanov, za katere je potrebno iskati rešitve ob upoštevanju 
dolgoročnih gospodarskih učinkov. Kakovostno urejen podeželski prostor je osnovni temelj za 
zadovoljstvo občanov, vir in potencial za razvoj različnih dejavnosti v občini in pomemben 
gradnik prepoznavnosti občine. 

Visoka arhitekturna kakovost zgradb in ureditev. Občina Bohinj bo načrtovala, urejala in 
vzdrževala svoj prostor na visokem kakovostnem nivoju. Ker vsak gradbeni poseg vpliva na 
kakovost skupnega prostora, ki je stvar vseh občanov, je v občini Bohinj zahtevana visoka 
arhitekturna kakovost za vse, tudi enostavne gradnje. Doseganje visoke kakovosti prostorskih 
ureditev je vzporedni cilj vseh javnih naročil in zasebnih investicij. 

Izvajanje objektov in ureditve v skladu napredno ekološko gradnjo. Zagotavljanje 
trajnostnih rešitev predstavlja glavno obvezo prostorskega razvoja v prihodnosti. Vsi posegi v 
prostor morajo biti celostno načrtovani ter strokovno preverjeni. Spodbuja se raba ekoloških 
in recikliranih materialov, intenzivna ozelenitev objektov in njihove okolice. Spodbujajo se 
okoljsko napredne zasnove objektov in vgradnja okoljsko naprednih tehničnih rešitev. 

2 IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA NASELJA 

2.1 LEGA V ŠIRŠEM PROSTORU 
Naselje Bohinjska Bistrica leži v Spodnji Bohinjski dolini med Dobravo in Ajdovskim gradcem, 
na desnem bregu Save Bohinjke in na severnem vznožju Koble in predstavlja največje naselje 
in gospodarsko ter pomembno turistično središče Bohinja. Razvilo se je na razgibanih 
ledeniških tleh, kjer so zaradi vodne energije več izvirov Bistrice nastali fužine, žage, mlini in 
usnjarne. V bližini so tudi nahajališča železove rude, ki so jo izkoriščali že v halštatski dobi, kar 
dokazujejo arheološke najdbe na bližnjem Ajdovskem gradcu. Območje je bilo poseljeno tudi 
v rimski dobi. Prvič se naselje omenja leta 1253, vzpon je naselje doživelo z razvojem 
fužinarstva po letu 1549, železarstvo je zamrlo konec 19. stoletja, ko so obrat preselili na 
Jesenice. Naselje se je razširilo po letu 1906, po zgraditvi predora pod Spodnjimi Bohinjskimi 
gorami za železnico Jesenice-Gorica. Naselje je pomembno turistično središče s smučiščem na 
Kobli ter izhodišče za vzpone na Črno prst, Rodico in Ratitovec. Deli naselja so Spodnja in 
Zgornja vas ter zaselek Pozabljeno.  

 

 

Slika 1: Lega naselja v širšem prostoru. 
 



Urbanistični načrt Bohinjska Bistrica 

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., december 2013 7

2.2 UREDITVENO OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA 
UN zajema območje poselitve naselij Bohinjske Bistrice in Bitenj ter zaselka Pozabljeno ter 
kmetijske, vodne in gozdne površine v neposredni bližini poselitvenih območij. Meja UN 
poteka: 

• na jugu po vznožju Spodnjih Bohinjskih gora do zaselka Pozabljeno na jugozahodu, 
• na zahodu do Dobrave, po kompleksu kmetijskih površin preko Save Bohinjke do 

vznožja Šavnice, 
• na severu ob vznožju Šavnice, ob Savi Bohinjki, ob obstoječi prometnici Bled-Ribčev 

Laz, po robu naselja Bitnje, ob vznožju Peči do stičišča železniške proge, prometnice 
Bled-Ribčev Laz in Save Bohinjke na severovzhodu, 

• na vzhodu po vzhodnem obrobju Ajdovskega gradca, ob Jelovški cesti, preko potoka 
Stržnica do Ceste na Ravne. 

 

 
Slika 2: Meja ureditvenega območja urbanističnega načrta Bohinjska Bistrica. 
 

2.3 STANJE IN PROBLEMI 
Bohinjska Bistrica je pomembnejše lokalno središče s funkcijami občinskega središča. Združuje 
upravne, poslovne, oskrbne, storitvene, socialne, zdravstvene, vzgojno izobraževalne, 
turistične, športno-rekreacijske, kulturne, verske in druge družbene dejavnosti. Je 
najpomembnejše zaposlitveno središče v občini, z največ delovnimi mesti izven kmetijstva ter 
gospodarsko in turistično pomembno središče Bohinja. V občini Bohinj je danes na voljo nekaj 
manj kot 5.000 ležišč, njihovo število stagnira oziroma rahlo narašča. Največ nastanitvenih 
kapacitet v občini je v Bohinjski Bistrici. V naselju živi ena tretjina prebivalcev občine (33,63 
%). 

Naselje je dobro prometno dostopno. Skozi naselje potekata glavna prometna povezava v 
občini Lesce-Bled-Bohinjska Bistrica-Jezero (RI-209) in povezava proti Sorici. Na glavno cesto 
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se navezuje lokalno omrežje z različno stopnjo urejenosti. Dostopnost povečuje železniška 
proga Jesenice – Nova Gorica. Železniška postaja je na vzhodni strani naselja med 
gospodarsko cono in naseljem, potrebne so izboljšave peš povezav z naseljem. 

Prometni režim v osrednjem delu občine Bohinj ni skladen s spremenjenimi potovalnimi 
navadami prebivalcev in obiskovalcev, z naraščajočim številom potnikov v osebnih vozilih ter 
aktualnimi mednarodnimi, nacionalnimi in občinskimi usmeritvami za razvoj prometa. Slabosti 
prometnega režima in infrastrukture se kažejo v slabi opremljenosti prostora za pešce in 
kolesarje, slabi kakovosti tlakov in prometne opreme na voziščih, parkiriščih in drugih 
površinah. Dostopnost do gospodarske cone v Bohinjski Bistrici je razmeroma slaba: zaradi 
prostorske utesnjenosti in razgibanega reliefa ob vodotoku Belca cestno omrežje na južni 
strani gospodarske cone ni ustrezno dimenzionirano, ves tovorni promet pa mora skozi 
središče naselja. Z razvojem smučišča Kobla cestno omrežje v južnem delu naselja prav tako 
ne bo ustrezalo povečanemu obisku in pretoku vozil. 

Za Bohinjsko Bistrico je značilna struktura enodružinske stanovanjske gradnje z vmesnimi 
območji večstanovanjskih objektov in dvema starima gručastima jedroma. Ob Triglavski cesti 
je središče naselja, ki je neizoblikovano ter mu primanjkuje urejenih javnih odprtih prostorov, 
zelenih površin in otroških igrišč. Potrebni sta vsebinska in oblikovna nadgradnja, razvoj 
družbenih in storitvenih dejavnosti, tako da se bo okrepila prepoznavnost naselja. Pri tem je 
treba upoštevati obstoječo morfologijo in tipologijo naselja. 

Obstoječe odprte zelene površine v naselju so bodisi slabo dostopne bodisi slabo urejene in 
vzdrževane: 

• park ob Zoisovem gradu (objekt kulturne dediščine) ni ustrezno vzdrževan, načrtuje se 
obnovo; 

• vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne je slabo dostopno in povezano z naseljem 
ter neustrezno urejeno in vzdrževano; 

• drevesa (zaščitena kot kulturna dediščina) ob Triglavski cesti v neposredni bližini 
kulturnega doma niso ustrezno vzdrževana, potrebna je obnova oziroma ustrezno 
vzdrževanje; 

• kostanjev drevored, ki stoji v osrednjem delu Bohinjske Bistrice, ob Triglavski cesti, 
delno med Domom Joža Ažmana na severu in Zdravstvenim domom na jugu ter 
delno zahodno od železniške postaje, je bil prvotno sklenjen, potrebno ga je dosaditi, 
obnoviti in povezati v sklenjeno linijo, drevored ob Triglavski cesti naj bo dvostranski; 

• zelena površina med Savsko cesto in pokopališčem je nima pomembnejše vsebine, 
potrebna je določitev programa in krajinska ureditev, ki se nanj navezuje; 

• zelene površine ob kampu Danica niso definirane, prostor je slabo izkoriščen, 
predvidena je določitev novih vsebin in ureditev (park, šport, otroško igrišče), 

• v naselju primanjkuje otroških igrišč. 

Posamezna območja stika naselja in kulturne krajine, ki so s stališča krajinske slike 
izpostavljena mesta, so prepoznana kot degradirana krajinska območja: 

• stik gospodarske cone LIP s kulturno krajino, potrebna je krajinska sanacija z 
zasaditvijo drevnine; 

• betonarna je s krajinskega vidika neustrezen vstop v naselje, načrtuje naj se 
sprememba namembnosti območja in prestrukturiranje ter ustrezna krajinska ureditev 
vstopa; 

• zaradi neurejenih parkirišč nad železniškim tunelom je prostor degradiran, načrtuje 
naj se druge vsebine in ureditev območja. 

Gospodarska cona LIP ne zagotavlja ustreznih odmikov in zelenih pasov na stiku obstoječega 
proizvodnega območja z območji stanovanj (na zahodnem in južnem robu območja). 
Potrebno je prestrukturiranje z ustreznim notranjim razvojem območja in kakovostna 
izboljšava robov območja. 
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Slika 3: Proste površine za gradnjo znotraj stavbnih zemljišč opredeljenih v veljavnem planu občine 
Bohinj (oranžna barva). 

2.4 CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA 

• uredi se središče naselja, javne odprte prostore in zelene površine, 
• izboljša se prometna infrastruktura ter uredi povezave za pešce in kolesarje, 
• območje gospodarske cone LIP se načrtuje z notranjim razvojem, uredi se prometna 

dostopnost, zagotavlja se kakovostna arhitekturna in urbanistična zasnova območja s 
krajinsko sanacijo robov, 

• za potrebe dejavnosti vzgoje in izobraževanja se zagotovi novo lokacijo za vrtec in 
rezervira površine za novo šolo, 

• zagotavlja se dobro oskrbo, storitve in kakovostne družbene dejavnosti, 
• zagotovi se površine za hotelske objekte, 
• omogoča se stanovanjska gradnja v obstoječih stanovanjskih območjih kot dopolnitev 

slabo izrabljenih površin, kot organizirana gradnja na nezazidanih stavbnih zemljiščih 
ter delno kot širitev stavbnih zemljišč. 

 

 

Shema 1: Analiza stanja in problemov. 
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3 KONCEPT RAZVOJA NASELJA 
Naselje Bohinjska Bistrica bo okrepilo svojo vlogo z dvigovanjem kakovosti oskrbe, širitvijo 
ponudbe turističnih, proizvodno-poslovnih, družbenih, kulturnih in športno-rekreacijskih 
dejavnosti ter intenzivnim urejanjem javnih zelenih površin ter odprtega prostora. Pomen 
Bohinjske Bistrice kot zaposlitvenega središča bo z razvojem storitvenih, turističnih in 
proizvodnih dejavnosti narasel. Z uresničevanjem širše prometne strategije oz. sprememb 
prometnega režima v občini Bohinj predstavlja Bohinjska Bistrica pomembno prometno 
vozlišče, ki bo v naselju zadržalo glavnino osebnih vozil in turističnih avtobusov. To bo 
razbremenilo jezersko obalo. 

3.1 KONCEPT URBANISTIČNEGA IN ARHITEKTURNEGA 
OBLIKOVANJA 

3.1.1 TEMELJNE STRUKTURE NASELJA 

Za naselje Bohinjska Bistrica je bistvenega pomena, da se v nadaljnjem prostorskem razvoju 
varuje, ohranja in vzdržuje naravna in kulturna dediščina, ki predstavlja najbolj prepoznavne 
značilnosti naselja, ki predstavljajo temeljne strukture. Temeljne strukture naselja so: 

• Območja naravnih znamenitosti. Desna pritoka Save Bohinjke – Bistrica in Belca – 
s kraškimi izviri pod Spodnjimi Bohinjskimi gorami; morenski nasipi bohinjskega 
ledenika z balvani na zahodni strani Bohinjske Bistrice (Dobrava); ostanek nekdanje 
parkovne ureditve v Bohinjski Bistrici, vzhodno od Doma Joža Ažmana, severno in 
zahodno ob Triglavski cesti; rečna terasa Save Bohinjke pri Bohinjski Bistrici in 
Ajdovski gradec - ledeniško preoblikovana vzpetina severovzhodno od Bohinjske 
Bistrice, 

• Območja arhitekturnih posebnosti stojijo posamično znotraj strnjenega 
poselitvenega območja (železniški predor pod Koblo; cerkev sv. Nikolaja s 
pokopališčem in župniščem; spominska hiša T. Godca v jedru naselja; Zoisova 
graščina) oziroma zunaj poselitvenega območja na dominantnih lokacijah (cerkev 
Marije vnebovzete; ostanki fužin na Pozabljenem), 

• Območja krajinskih ureditev. Park Zoisove graščine ob fužinski graščini; vojaško 
pokopališče iz 1. svetovne vojne pod Rebrom; hruškov drevored v osrednjem delu 
Bohinjske Bistrice; kostanjev drevored ob Triglavski cesti, 

• Staro vaško jedro Bohinjske Bistrice ob Bistrici je sestavljeno iz dveh gručastih 
delov: vaško jedro severno od Triglavske ceste (spodnja vas) in vaško jedro južno od 
Triglavske ceste (zgornja vas). Je območje posebnega kulturnega pomena, sestavljeno 
iz gruč, ki jih tvorijo domačije, sestavljene iz več stavb v medsebojnih neenakomernih 
odmikih. Ob Bistrici se vrstijo točkovni objekti: mlini, žage in drugi na vodno energijo 
vezani objekti, 

• Območje središča je mešano območje z raznolikimi stavbnimi volumni, arhitekturo 
iz različnih obdobij. Vključuje javne zgradbe ob Triglavski cesti ob Trgu svobode, Dom 
J. Ažmana, Vodni park Bohinj, cerkev in osnovno šolo, 

• Stanovanjska območja iz 20. stoletja so zasnovana na pravilnih mrežah. Stavbe v 
novih delih naselij so razporejene v enakomernih razmikih in enako orientirane, 

• Območja proizvodnih obratov z večjimi stavbnimi volumni so locirane na 
vzhodnem robu in zahodnem robu naselja, pogosto ob vodotokih, ki so bili nekdanji 
pogonski vir, 

• Nova območja poselitve se načrtuje na degradiranih, opuščenih, še nepozidanih ali 
slabo izrabljenih površinah. Pri tem se uveljavlja principe trajnostnega urbanističnega 
načrtovanja, značilnega za alpski prostor. Zasnove morajo upoštevati značilnosti 
reliefa, kulturne krajine in alpske arhitekture. 
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3.1.2  OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA ZA RAZVOJ IN OHRANJANJE OBLIKOVNE 
PODOBE, OBLIKOVNIH POTEZ IN NASELBINSKIH JEDER V BOHINJSKI 
BISTRICI 

Visok kakovostni nivo načrtovanja, urejanja in oblikovanja prostora je pomemben cilj občine 
Bohinj. Na območju naselja Bohinjska Bistrica je za najbolj prepoznavne značilnosti naselja, ki 
predstavljajo temeljne strukture naselja, potrebno zagotoviti maksimalno kakovost vseh 
gradbenih posegov in kakovost izgleda skupnega javnega prostora, ki je stvar vseh občanov. 

Območja naravnih znamenitosti: 

• ohranijo se značilnosti in kakovosti naravnih znamenitosti, 
• izdela in uveljavi se strategija urejanja rekreacijskih poti in opremljanja območij, 
• izvaja se popolna prepoved novogradenj. 

Območja arhitekturnih posebnosti: 

• ohranja se značilnosti in kakovosti arhitekture, 
• ohranja se značilne naselbinske zasnove, 
• ohranja in prenavlja se značilna stavbna dediščina, 
• ohranja in vzdržuje se parkovne ureditve in intenzivna ozelenitev z visokodebelnim 

drevjem na raščenem terenu, 
• omogoča se infrastrukturne in tehnične posodobitve, 
• javne objekte se prenavlja in posodablja z izvedbo javnih natečajev za izbiro 

najustreznejših rešitev. 

Območja krajinskih ureditev: 

• ohranja in vzdržuje se parkovne ureditve in intenzivna ozelenitev z visokodebelnim 
drevjem na raščenem terenu, 

• ohranja in ureja se zelena rekreacijska območja v naseljih in na obrobju naselij. 

Staro vaško jedro: 

• ohranja se značilnosti arhitekturne krajine, 
• ohranja in dograjuje se naselje v gručasti razporeditvi, 
• ohranja in prenavlja se značilna stavbna dediščina, 
• ohranja in vzdržuje se intenzivna ozelenitev z visokodebelnim sadnim in drugim 

drevjem na raščenem terenu, 
• pomožne objekte se umešča ločeno od stanovanjskih stavb, 
• stavbni volumni so nizki in podolgovati, ter z daljšo stranico vzporedni s plastnicami, 
• strehe so dvokapne, s sivo do grafitnosivo kritino. 

Območje mestnega središča: 

• ohranja se značilnosti zavarovane nepremične kulturne dediščine, 
• ohranja se značilnosti sklenjenih parkovnih površin, 
• prenove se izvajajo v obsegu obstoječih zmogljivosti in volumnov, 
• izvajajo se ureditve javnega prostora za pešce, kolesarje in izvoščke, 
• izdela in uveljavi se strategija opremljanja območij z urbano in mikrourbano opremo, 
• uveljavljajo se značilnosti sodobne alpske arhitekture, 
• nove ureditve in posegi se izvajajo z javnimi natečaji za izbiro najustreznejših rešitev. 

Stanovanjska območja iz 20. stoletja, območja proizvodnih obratov in nova območja 
poselitve: 

• uveljavljajo se značilnosti sodobne alpske arhitekture, 
• uveljavlja se trajnostne principe gradnje z racionalno rabo lokalnih virov in gradiv, 
• izdela in uveljavi se strategija opremljanja območij z urbano in mikrourbano opremo. 
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Trajnostne oblikovalske rešitve se zagotavlja s celostnim in podrobnim prostorskim 
načrtovanjem ter strokovnimi preveritvami vseh posegov v prostor. Razporeditev stavbnih mas 
v naselju se mora funkcionalno vključevati v obstoječo grajeno strukturo in se prilagajati 
naravni konfiguraciji reliefa ter je ne spreminjati. Orientacija objektov mora omogočati dobro 
osončenje prostorov in s tem zmanjševanje porabe energije. Pri gradnji se uporablja pretežno 
lokalna gradiva, predvsem naravni les, omete in lokalni kamen kot tradicionalne gradbene 
materiale. 

Ob hkratnem upoštevanju interesov lokalnega prebivalstva si bo Občina Bohinj prizadevala za 
zmanjšanje obremenitev in škodljivih vplivov na naravo in krajino ter delovala tako, da bodo 
vse za prostor pomembne rabe takšne, da bodo čim manj prizadele naravo in krajino. 

3.2 KONCEPT ZELENEGA SISTEMA BOHINJSKE BISTRICE 

3.2.1 IZHODIŠČA 

Zeleni sistem mesta ali naselja obravnava vidik povezovanja zelenih površin in odprtih 
prostorov v smiselno in razpoznavno prostorsko celoto, tako z vidika sooblikovanja 
mestnega/naselbinskega prostora, zadovoljitve potreb prebivalcev, kot tudi ekološkega 
ravnovesja in kvalitete bivanja. Končni cilj je v dolgoročnem varovanju površin, na katerih so 
našteta izhodišča že opredmetena oz. v zavarovanju določenih kakovostnih ali degradiranih 
površin mesta, ki so pomembna za bodoče odprte zelene površine ob širjenju naselbinskih 
površin. 

Prednost naselja Bohinjska Bistrica je tesna povezanost grajenega dela s krajinskimi elementi 
ter odprto in gozdnato krajino v zaledju. Iz te povezanosti izhajajo temeljne strukture, ki 
opredeljujejo zasnovo zelenega sistema naselja. Naravne strukture so ozki klini gozda in 
kmetijskih površin na jugu in vzhodu (pobočja Koble, Ajdovskega Gradca), vodotoki ter 
odprta kulturna krajina na severu in zahodu. Oblikovani elementi temeljnih struktur so zelene 
površine (park ob Zoisovi graščini, parkovne ureditve pred objekti javnega značaja, vojaško 
pokopališče itd.) in drevoredi (hruškov ob Savski cesti, kostanjev ob Triglavski cesti). 

Problemi v zvezi z zelenimi površinami in odprtim prostorom v Bohinjski Bistrici se nanašajo 
na premajhno število otroških igrišč in urejenih zelenih površin s pestrejšo vsebino (šport, 
rekreacija, park), slabo vzdrževanje in dostopnost nekaterih obstoječih zelenih površin, slabo 
vzdrževanje in propadanje drevoredov ter pomanjkanje vsebine in strukture nekaterih zelenih 
površin. Na vseh površinah je treba izboljšati kakovost urbane opreme in urediti prometne 
površine za pešce in kolesarje (shema 1). Cilj je ustvariti prijetne zelene površine in odprte 
prostore, ki bodo spodbujali druženje različnih starostnih in uporabniških skupin. Zaradi 
ohranjanja ekološke funkcije se omejijo posegi na naravno bolj ohranjena območja. 

3.2.2 VIDIKI UREJANJA ZELENIH POVRŠIN 

Oblikovni vidik 

Vloga zelenih površin v Bohinjski Bistrici je sooblikovanje podobe središča in naselja ter v 
odnosu do kulturne krajine definiranje poselitvenih robov in vstopov v naselje. Z zelenimi 
elementi in potezami se izboljšajo vzhodni in zahodni cestni vstop ter severni vstop ob 
železnici in načrtovanem obvoznem kraku regionalne ceste. Za oblikovanje podobe naselja 
niso pomembne le večje zelene površine, temveč tudi manjše zelenice in drugi zeleni elementi 
ob glavnih poteh in med grajenim tkivom. 

Socialni vidik 

Aktivni odprti prostori so vsi tisti, ki spodbujajo druženje in se uporabniki na njih zadržujejo. V 
Bohinjski Bistrici se take zelene površine vsebinsko in oblikovno nadgradi ter ustrezno uredi z 
urbano opremo. Vsi aktivni prostori morajo biti dostopni ter povezani med seboj in z 
zaledjem. To omogočata njihova ustrezna razporeditev in oblika (koridorji obvodnega 
prostora, zaplate zelenih površin ipd.) ter poti. Pri načrtovanju odprtega prostora se upošteva 
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dostopnost za vse starostne skupine prebivalcev in tudi najbolj ranljive uporabnike ter 
uporabnost v vseh letnih časih. 

Ekološki vidik 

Z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti sta razporeditev in oblika zelenih površin 
pomembni, saj se živalske in rastlinske vrste tako lažje gibljejo in prilagajajo življenju v 
poseljenem prostoru. V Bohinjski Bistrici se pred pozidavo in strukturnimi spremembami 
varuje tiste površine, ki so dobro ohranjene in imajo velik ekološki potencial: obvodni prostor, 
kulturna krajina ipd. Poraščenost terena na pobočjih in v naselju pomeni manjšo moč plazenja 
in erozije zaradi vode, ki ima na neporaščenih in urbaniziranih površinah hitrejši odtok. Iz 
istega razloga se ohranja tudi naravna zgradba vodotokov. Živice v kulturni krajini omilijo 
vplive vetra in neurij, ki odnašajo zemljo, zato se ohranjajo. Prednosti zelenih površin in 
vegetacije se kažejo v območjih povečanega motornega prometa ali v poletnih mesecih, saj 
vplivajo na mikroklimo območja (hlajenje, senca) in zmanjševanje koncentracije trdih delcev v 
zraku ter zmanjšujejo vplive hrupa. 

3.2.3 SESTAVINE ZELENEGA SISTEMA 

Podrobnejše sestavine in strukture v zasnovi zelenega sistema Bohinjske Bistrice so: 

• urejene zelene površine kot so parki, pokopališča ter tematski park arheološkega 
območja, 

• zelene površine ter območja za oddih, rekreacijo in šport znotraj drugih rab, 
ki so odprti prostor, otroška igrišča in parkovne ureditve pred objekti javnega značaja, 
v turističnih ali stanovanjskih območjih ter športna igrišča ob šoli, 

• obvodni prostor, ki se v območju naselja in v povezavi z ostalimi zelenimi površinami 
ali sprehajalnimi in rekreacijskimi potmi ureja parkovno oz. se ohranja avtohtona 
vegetacija ob vodotokih Belca, Bistrica in Sava Bohinjka, 

• območja za oddih, rekreacijo in šport, ki so kamp in rekreacijske površine ob 
kampu, 

• območja v zaledju, ki so privlačna za rekreacijo, 
• drevoredi, 
• gozd kot zaledje zelenega sistema naselja, 
• kulturna krajina, kot zaledje zelenega sistema naselja. Poleg kmetijskih površin 

vključuje gruče drevja, manjše zaplate gozda, posamezno drevje in živice (členitveni 
elementi v kulturni krajini); 

• pomembnejše povezovalne in rekreacijske poti. 

3.2.4  MEDSEBOJNA POVEZANOST ZELENIH SESTAVIN IN NJIHOVA 
POVEZANOST Z GRAJENIMI STRUKTURAMI 

Pomen zelenih površin in odprtega prostora v Bohinjski Bistrici je v veliki meri povezovalen. 
Naselje ima slabše izoblikovan center. Težnje v smeri turističnega razvoja ter občinskega 
središča narekujejo povezovanje osrednjega območja naselja s posameznimi dejavnostmi na 
obrobju (kamp, žičnica na Koblo ipd). Povezave se dosežejo z ustrezno razporeditvijo 
parkovnih površin in rekreacijskih območij, z vključevanjem obvodnega prostora v zeleni 
sistem, z načrtovanjem drevoredov in urejanjem odprtega prostora ter z ustreznim 
načrtovanjem pločnikov, stez za kolesarje in sprehajalnih oziroma rekreacijskih poti. Cilj je 
ustvariti kakovostno in prijetno okolje za bivanje, oddih in rekreacijo, ki bo uporabnike 
spodbujalo k hoji, kolesarjenju ali drugim oblikam gibanja s posrednim ciljem, da se zmanjša 
uporaba osebnega motornega prometa. Zelene površine v središču naselja imajo pomembno 
oblikovno vlogo, saj členijo osrednji grajeni prostor. 

 

Shema 2: Koncept zelenega sistema. 
Shema 3: Odprt javni prostor. 
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3.3 KONCEPT PROSTORSKIH UREDITEV, KI SE NANAŠAJO NA 
VARSTVO OKOLJA 

Vode, tako površinske kot podzemne, so ključen dejavnik kakovosti bivalnega okolja. 
Površinske vode, skupaj z obvodno vegetacijo, so pomemben naravni habitat in koridor, 
sestavina identitete mesta ter pomembna rekreacijska površina. Širše ureditveno območje UN 
Bohinjska Bistrica ne leži na vodovarstvenem območju, je pa izredno bogato s površinskimi 
vodami. Kakovost površinskih voda v Bohinju je razmeroma dobra, pozitivna značilnost 
vodotokov pa je tudi njihova sorazmerno dobra ohranjenost. Zaradi tega imajo vodotoki 
visoko samočistilno sposobnost. Problemi se lahko pojavljajo zaradi onesnaževanja s 
komunalnimi in nekaterimi industrijskimi odplakami (onesnaževanje zaradi vplivov kmetijstva, 
turizma, urbanega območja in industrije) ter zaradi umetnega zasneževanja na smučiščih 
zaledju Bohinjske Bistrice. Sanacija virov onesnaženja na celotnem prispevnem območju 
vključuje ukrepe na različnih področjih. Uredi naj se ustrezen odvod in čiščenje odpadnih 
voda iz gospodinjstev in kmetij (priključitev na kanalizacijski sistem s ČN, sanacija greznic v 
ustrezne čistilne sisteme …). Zelo pomembni so tudi ukrepi v kmetijstvu. Pri njihovem 
izvajanju naj se upošteva kriterije za gnojenje po sonaravnih oblikah kmetijstva in dobro 
kmetijsko prakso. Na priobalnih zemljiščih vodotokov naj se varuje obstoječe in vzpostavlja 
nove vegetacijske varovalne pasove. 

Zaradi tehničnih regulacij Save Bohinjke je rečni koridor na posameznih odsekih osiromašen, 
saj je odtok vode zelo hiter, vegetacijski pasovi pa šibki. Regulacije vodotokov morajo biti 
sonaravne. 

Ob Savi Bohinjki severno od Bohinjske Bistrice ter vzdolž Bistrice so območja poplav, zato je 
tu potrebno upoštevati smernice za urejanje prostora na tovrstnih območjih in na retencijskih 
površinah. 

Območje občine Bohinj je glede na naravne danosti in kakovosti v prostoru izredno bogato. 
Govorimo o ekološko pomembnih območjih, območjih Natura 2000 ter območjih in objektih 
naravnih vrednot. Pri urejanju prostora se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji 
za varstvo zavarovanih območij narave. V teh območjih je tudi večji del kmetijskih površin v 
okolici Bohinjske Bistrice, ki imajo pomembno vlogo z vidika kulturnih in simbolnih kakovosti 
krajine, krajinskih vzorcev ter rabe v rekreacijske namene. Z ekološkega vidika so pomembne 
zaradi naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, ki jo ustvarja preplet živic, posameznega 
drevja in manjših zaplat gozda v kulturni krajini. 

V okolici ureditvenega območja UN Bohinjska Bistrica je ohranjen velik del gozdov, znotraj 
območja UN pa je gozd ohranjen na vznožju Koble in na območju Ajdovskega gradca. Gozd v 
zaledju Bohinjske Bistrice predstavlja za naselje pomembne rekreacijske površine. V odprti 
krajini ohranjene zaplate gozda in gruče drevja imajo pomembno ekološko funkcijo, 
pomembni pa so tudi z vidika dojemanja prostora, saj predstavljajo enega najpomembnejših 
nosilcev krajinske zgradbe v prostoru. Tudi za kakovost življenja so z vidika ekološke in 
socialne funkcije izjemnega pomena. 

Z vidika erozije v območju ni evidentiranih večjih problemov. Kljub temu se upošteva splošne 
ukrepe za varovanje pred erozijo, posebne preventivne ukrepe pa je potrebno izvajati na 
pogojno stabilnih zemljiščih. 

Na območju UN Bohinjska Bistrica ni prijavljenih obratov večjega tveganja za okolje.  

Zaradi podnebnih sprememb obstajajo splošne možnosti povečanja naravnih nesreč zaradi 
neurij. Posledice vetrov bodo lahko vidne na parkovnih površinah in objektih, posledice suše 
na zelenih delih mesta, pojavi se lahko nevarnost požarov v naravi. Zaradi teh nevarnosti se 
mora upoštevati tudi usmeritve za rabo prostora na poplavnih in erozijskih območjih.  

 

Shema 4: Koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja. 
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3.4 KONCEPT PROMETNEGA OMREŽJA IN JAVNEGA POTNIŠKEGA 
PROMETA 

Prometna infrastruktura se bo razvijala v smeri trajnostnega razvoja prometa. Za to je 
potrebna sprememba prometno potovalnih navad in prometnega režima. S tem se bo 
zmanjšal vpliv prometa in izboljšalo bivalno in naravno okolje. Glavni poudarki temeljijo na 
spremembah in posodobitvah prometne infrastrukture za kolesarski in motorni promet, 
uvajanju območij umirjanja prometa, ureditvi parkirne politike in povečanju privlačnosti in 
učinkovitosti javnega potniškega prometa. Koncept umirjanja prometa v Bohinju je obdelan v 
Študiji možnosti zapor v Triglavskem narodnem parku (PNZ, 2010). 

3.4.1 ZASNOVA CESTNEGA PROMETA 

V območju UN Bohinjska Bistrica glavno prometnico predstavlja državna cesta R1-209, ki 
poteka skozi center Bohinjske Bistrice. Prednostni projekt pri izboljšavi prometne mreže 
območja UN Bohinjska Bistrica je izgradnja obvoznice, ki bo prometno razbremenila gosto 
poseljena območja. Predvidena je vzhodna obvoznica ob železniški progi, ki bo povezovala 
gospodarsko cono LIP in državno cesto R1-209, obvoznica na zahodni strani Bohinjske 
Bistrice do avtokampa Danica in povezava do nove vzhodne obvoznice. 
Z izgradnjo obvoznice in razbremenjenostjo tranzitnega prometa v središču Bohinjske Bistrice 
je treba na obstoječih prometnih površinah zagotoviti sožitje vseh vrst prometa. To se 
zagotovi z izgradnjo krožnih križišč na državni regionalni cesti in s primerno spremembo 
strukture voznih tlakov v središču Bohinjske Bistrice. 

3.4.2 MIRUJOČI PROMET 

Območje UN Bohinjska Bistrica je del širšega okolja, kjer velja najbolj blag prometni režim 
(območje 3). Koncept urejanja površin za mirujoči promet predvideva ukinitev površin za 
mirujoči promet v območju 1 (Bohinjsko jezero, Voje, planina Blato in Vogar) in urejanje novih 
v območju 3 (PNZ, 2010). Površinam za mirujoči promet na območju UN Bohinjska Bistrica se 
zagotovijo neposredni dostopi do glavnih prometnic in navezave na javna prevozna sredstva. 
V sklopu železniškega in avtobusnega terminala je treba zgraditi tudi javno parkirno hišo. V 
središču Bohinjske Bistrice je treba najmanj 50 % potreb objektov po parkirnih mestih 
zagotoviti pod zemljo. 

3.4.3 ŽELEZNIŠKI PROMET 

Skozi območje UN Bohinjska Bistrica poteka železniška proga Jesenice – Sežana. Ob železniški 
progi se na območju železniške postaje zagotovi nov prometni terminal, ki poleg železniške 
postaje obsega tudi avtobusno postajališče in novo javno parkirno hišo. 

3.4.4 JAVNI POTNIŠKI PROMET 

Temelj javnega potniškega prometa na območju UN Bohinjska Bistrica in širšem okolju je 
avtobus. Postajališča javnega potniškega prometa na območju UN Bohinjska Bistrica služijo 
kot pomembna prestopna točka za celotno območje občine Bohinj. Pomembna je 
integriranost javnega cestnega prometa z železnico, zato se v sklopu prometnega terminala 
zgradi nova centralna avtobusna postaja ob železniški postaji v Bohinjski Bistrici. 

3.4.5 KOLESARSKI PROMET 

V območju UN Bohinjska Bistrica se uredijo kolesarske površine v obliki ločenih kolesarskih 
površin kjer razmere to dopuščajo. Na prometnejših cestah, kjer kolesarski promet poteka v 
mešanem profilu se zagotovijo ukrepi umirjanja prometa, ki zagotavljajo varnost kolesarjev. 
Ostale kolesarske poti potekajo po trasah lokalnih cest in poljskih poteh, na katerih se uredi 
sistem označevanja. Potrebno je urediti in označiti medobčinske kolesarske poti, ki potekajo 



Urbanistični načrt Bohinjska Bistrica 

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., december 2013 16

čez območje UN Bohinjska Bistrica (Bled-Bohinjska Bela-Bohinjska Bistrica-Bohinjsko jezero in 
Bača pri Modreju-Podbrdo-Bohinjska Bistrica in Zg. Gorje-Krnica-Jereka). 

3.4.6 VODNI PROMET 

Vodni promet na območju občine (Bohinjsko jezero, Sava Bohinjka) ni urejen z ustreznim 
odlokom, zaradi česar uporaba vodnih virov ni nadzorovana in usklajena s posameznimi 
uporabniki. Občina si bo prizadevala za sprejetje in uveljavitev odloka, ki bo uredil razmerja 
med posameznimi uporabniki vodih virov in bo določil pogoje trajnostnega razvoja turističnih 
programov na vodi in vodne rekreacije. Na območju UN Bohinjska Bistrica je dovoljena 
ureditev oziroma gradnja vstopno izstopnih mest, ki imajo status javne infrastrukture za 
izvajanje plovbnega režima na Savi Bohinjki. 

3.4.7 ZRAČNI PROMET 

Zračni promet na območju UN Bohinjska Bistrica je omejen na dostavo v planinske domove in 
urgentne prelete. 

3.4.8 TOVORNI PROMET 

Tovorni promet na območju UN Bohinjka Bistrica je treba, z izjemo dostavnega tovornega 
prometa, preusmeriti na načrtovano obvoznico in tako v čim večji meri umakniti iz območij 
urbane poselitve. 
 

 

Shema 5: Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa. 
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3.5 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT IN KONCEPT OPREMLJANJA Z 
JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 

3.5.1 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT 

Dosedanji razvoj oskrbe z energijo na območju UN Bohinjska Bistrica je bil pogojen s stihijsko 
porabo zaradi neurejenosti dobave in cen posameznih energentov in odsotnosti strateških 
usmeritev na lokalnem in državnem nivoju. Za zagotavljanje oskrbe z energijo se je uporabljal 
predvsem kriterij omogočanja oskrbe, varnost oskrbe pa je bila drugotnega pomena. V luči 
zakonskih predpisov (energetski zakon) mora vsaka lokalna skupnost poskrbeti za lokalni 
energetski koncept svojega območja, ki mora opredeliti izhodišča za učinkovita rabo energije, 
preveriti razvoj virov in omrežij za oskrbo z energijo ter sprejeti ključne strateške odločitve in 
akcijski programe za uresničitev energetske zasnove kot trajnega strateškega dokumenta. Na 
regijskem nivoju pa je treba doseči integracijo interesov znotraj regije in zagotoviti operativne 
možnosti za sinergijsko reševanje problemov. Temeljni strateški okvir vseh lokalnih 
energetskih konceptov je usmeritev na energetsko učinkovite in za okolje sprejemljive vire ob 
sprejemljivih gospodarskih kazalcih. 

Za območje Občine Bohinj je izdelan lokalni energetski koncept, ki opredeljuje izhodišča za 
učinkovito rabo energije, preverja razvojne možnosti virov in omrežij za oskrbo z energijo ter 
sprejema ključne strateške odločitve in akcijske programe za uresničitev energetske zasnove 
kot trajnega strateškega dokumenta tako na lokalnem kot tudi na regionalnem nivoju. 

Lokalni energetski koncept je podlaga za energetsko zasnovo UN Bohinjska Bistrica. 

3.5.2 KONCEPT OPREMLJANJA Z JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 

Razvoj infrastrukturnih omrežij naj sledi gospodarskim in prostorskim potrebam območja. 
Potrebno je dopolnjevanje in rekonstruiranje obstoječe gospodarske infrastrukture na 
območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetsko opremljenostjo, zlasti v 
smeri preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja naravnega okolja. Območja  prenove in 
predvidena poselitvena območja naj vključujejo celovito ureditev prometne, komunalne, 
energetske in druge infrastrukture. 

OSKRBA S PITNO VODO 

Za nemoteno delovanje javnega vodovodnega omrežja je potrebno predvideti nujne posege 
na vodovodih, predvsem tam, kjer so vodovodi v najslabšem stanju. Vzpostaviti je treba 
sistem nadzora kakovosti vodnih zajetij in vodovodov ter sistem merjenja izgub vode 
(postavitev števcev na vodnih zajetjih).  

Javno vodovodno omrežje je treba delno obnoviti ter izvesti potrebne dopolnilne gradnje.  

Vsi objekti morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje razen v posebnih primerih, 
kjer je objekt oddaljen več kot 200 m od javnega vodovodnega omrežja in ga v skladu s 
stališčem pristojne službe ni mogoče priključiti na vodovodno omrežje. Za tovrstne objekte je 
možno zagotoviti vodooskrbo iz individualnih sistemov, vendar jih je treba vključiti v sistem 
javne oskrbe v smislu zagotavljanja in dobavljanja pitne vode ter zagotavljanja minimalnih 
tehnično higienskih pogojev. 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE 

Skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (2005-
2017) mora biti celotno poselitveno območje UN Bohinjska Bistrica opremljeno z javno 
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do konca leta 2015, do konca leta 2017 pa mora 
biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 75 % obremenitve.   

Do izgradnje kanalizacijskega omrežja in za objekte, ki bodo oddaljeni več kot 150 m za 
gravitacijski priklop oziroma več kot 100 m in višino nad 10 m za tlačni priklop na javno 
kanalizacijo, je predvidena uporaba individualnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne 



Urbanistični načrt Bohinjska Bistrica 

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., december 2013 18

vode, za katera pa je treba zagotoviti ustrezno evidenco ter stalni nadzor. Priporočena je 
uporaba malih čistilnih naprav različnih čistilnih tehnologij, ki bi zadoščale okoljskim 
zahtevam in bile hkrati enostavnejše, cenovno sprejemljive in z manjšimi obratovalnimi in 
vzdrževalnimi stroški. Greznično goščo iz vodonepropustnih nepretočnih greznic se odvaža na 
CČN Bohinj. 

Padavinske odpadne vode iz utrjenih površin se prednostno ponika, pri tem morajo biti 
ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih 
parcel. Če ponikanje ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, 
pa razpršeno po terenu, pri tem mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo 
padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. 

RAVNANJE Z ODPADKI 

Cilji programa gospodarjenja s komunalnimi odpadki za območje občine, ki nakazuje osnove 
za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki tako na medobčinski kot tudi republiški 
ravni, so usmerjeni k zmanjševanju količin odpadkov za odlaganje ter povečevanje deleža 
odpadkov za snovno in energetsko izrabo. Koncept ravnanja z odpadki se izvaja z 
vzpostavitvijo zbiralnic ločenih frakcij (eko otokov), ločenim zbiranjem frakcij odpadkov in 
odvozom ločeno zbranih odpadkov od vrat do vrat.   

V območju Centralne čistilne naprave Bohinj se zagotovi zbiralnica odpadkov. V sklopu 
projekta CERO Gorenjska, v okviru katerega je predvidena gradnja centra za ravnanje z 
odpadki 1. reda, bo dolgoročno urejen način ravnanja z odpadki v smislu končne predelave 
oz. odlaganja odpadkov. 

OSKRBA Z ENERGIJO 

Oskrba z električno energijo je zagotovljena iz razdelilne transformatorske postaje RTP Moste. 
Za izboljšanje oskrbe z električno energijo na območju občine Bohinj se bo zagotovilo 
manjkajoče dvostransko napajanje iz dveh neodvisnih smeri z izgradnjo 110 kV visoko 
napetostne povezave iz RTP Železniki. 

Območje ni pokrito s plinovodnim omrežjem in širitev plinovodnega omrežja ni načrtovana. 
Na celotnem območju se spodbuja uporaba obnovljivih virov energije, predvsem lesne 
biomase in sončne energije. 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 

Območje UN Bohinjska Bistrica se opremlja s sistemom kabelskih televizijskih in elektronskih 
komunikacijskih omrežij. S tem bodo zagotovljene potrebe po pretežno individualnih 
komunikacijskih storitvah (kabelsko TV omrežje, internetni dostop) in vzpostavljena 
infrastruktura za potencialni razvoj elektronskih komunikacijskih storitev v lokalnih 
skupnostih. 

 

 

Shema 6: Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo. 
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3.6 KONCEPT PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE NA OBMOČJU 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ V BOHINJSKI BISTRICI 

Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na: 

• območja stavbnih zemljišč, 
• območja kmetijskih zemljišč, 
• območja gozdnih zemljišč, 
• območja vodnih zemljišč, 
• območja drugih zemljišč - območja mineralnih surovin, območja zunaj naselij za 

potrebe obrambe, ostala območja. 

Vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe. 

V naseljih znotraj UN Bohinjska Bistrica se v podrobni namenski rabi opredelijo različne vrste 
območij za stanovanjske površine: 

• površin podeželskega naselja na območju starih vaških jeder in površin, ki so 
namenjene kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju, 

• stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi, 
na območju eno in dvo-družinskih stanovanjskih ter večstanovanjskih objektov, 

• površine počitniških hiš na območju sekundarnih bivališč.  

Gradnja stanovanj se zagotavlja na nepozidanih stavbnih zemljiščih stanovanjskih površin ter 
v območjih osrednjih centralnih dejavnosti, kjer jih spremljajo vsebine v javni rabi. Izvaja se kot 
notranji razvoj z zgoščevanjem in prenovo, pri čemer se ne sme zmanjševati javnih površin 
naselja, ter kot širitev naselja. Manjše širitve naselij v UN se načrtujejo s preoblikovanjem in 
redefiniranjem robov obstoječih naselij ter z vključevanjem obstoječih objektov razpršene 
gradnje v obstoječa stanovanjska območja. 

Obseg območij centralnih dejavnosti se poveča med Triglavsko in Ajdovsko cesto. Osrednje 
območje centralnih dejavnosti se oblikuje ob Triglavski cesti do železniške postaje. 

Površine za turizem se načrtujejo na južnem delu Bohinjske Bistrice (pod Rebrom in Koblo, ob 
Bistrici) ter ob levem bregu Belce. 

Kot območja zelenih površin se opredelijo območja, kjer v podrobnejši namenski rabi 
prevladujejo parkovne in športne oziroma rekreacijske površine. V središču Bohinjske Bistrice 
se ohranja zelena podoba naselja s širokim pasom zelenih, parkovno urejenih, površin ob 
Triglavski cesti ter parkom, ki povezuje središče naselja s parkom Ajdovski gradec. 

Območja proizvodnih dejavnosti se ohranjajo na območju obstoječe gospodarske cone LIP in 
Filba na vzhodnem delu Bohinjske Bistrice. 

Območjem primarne rabe s določi podrobna namenska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč 
ter območij površinskih voda. 

 

 

Shema 7: Koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč v Bohinjski Bistrici. 
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II. PODROBNEJŠI DEL 

1 OBMOČJA CELOVITE PRENOVE, OBMOČJA 
NOTRANJEGA RAZVOJA, OBMOČJE ŠIRITVE NASELJA  

Bohinjska Bistrica se bo razvijala skladno s svojo vlogo občinskega središča in prednostnega 
območja za razvoj poselitve in dejavnosti. Pri načrtovanju in urejanju naselja se upošteva 
razvojne potrebe, ob hkratnem upoštevanju obstoječe kakovostne morfološke zgradbe 
pozidane in nepozidane strukture naselja ter reliefnih in drugih omejitev v prostoru. Razvija, 
posodablja, prenavlja in ohranja se stavbni fond ter s pomočjo podrobnejšega načrtovanja 
novogradnje urbanistično in arhitekturno usklajuje s celoto. Prostorski razvoj se usmerja v 
skladu z naslednjimi osnovnimi izhodišči: 

• zagotavljanje strnjene poselitve, 
• zagotavljanje ustreznega opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo, 
• prenova naselbinske in stavbne dediščine, 
• prestrukturiranje in sanacija degradiranih ali programsko neustreznih območij, 
• urejanje in umirjanje prometa, 
• ohranjanje zelene podobe naselja. 

Naselje se v čim večji meri razvija navznoter s kakovostno izrabo opuščenih, degradiranih in 
predvsem slabo izrabljenih površin, ki jih po urbanistični in krajinski presoji ni potrebno 
ohranjati nepozidanih in ki jih ni smiselno ohranjati kot del zelenega sistema naselja. Pri tem 
se izboljšuje kakovost bivalnega okolja. 

Širitve naselja se glede na razvojne potrebe načrtujejo praviloma kot območja za kompleksno 
gradnjo na dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo pomembnejših okoljskih, kulturnovarstvenih 
ali infrastrukturnih omejitev, v primerih zapolnjevanja in zaokrožanja obstoječih stavbnih 
zemljišč pa tudi kot posamična stavbna zemljišča. 

1.1 OBMOČJE NOTRANJEGA RAZVOJA IN PRENOVE NASELJA 
Koncept prostorskega razvoja naselja je usmerjen v krepitev in oblikovanje središča naselja ob 
Triglavski cesti do železniške postaje. Potrebni so vsebinska in oblikovna nadgradnja, razvoj 
družbenih in storitvenih dejavnosti ter ureditve javnega odprtega prostora, tako da se bo 
okrepila prepoznavnost naselja. V središče se zato prednostno usmerjajo javne dejavnosti  
(oskrbne, družbene, storitvene) v kombinaciji s stanovanji in zelenimi ter drugimi odprtimi 
javnimi površinami. Z notranjim razvojem ostalih območij se mora zagotavljati možnosti 
povezovanja s središčem naselja v smislu dostopnosti do teh dejavnosti, javnega potniškega 
prometa, odprtega javnega prostora in zelenih površin. Z notranjim razvojem se zagotavljajo 
površine za stanovanja, centralne dejavnosti, turizem in proizvodne dejavnosti. 

V sklopu razvoja središča naselja se ob Triglavski cesti med železniško postajo in potokom 
Belca spodbuja celovita prenova širšega območja površin gradbenega podjetja Bohinj.  
Dejavnosti v območju se opuščajo, prav tako obstoječa raba ter arhitekturno-urbanistične in 
oblikovalske značilnosti niso več ustrezne z vidika zastavljenega koncepta prostorskega 
razvoja naselja. Prenova se osredotoča v spremembo rabe območja za osrednje centralne 
dejavnosti s stanovanji ter v izboljšanje urbanistične in arhitekturne zasnove, ki bodo 
skladnejše z rabo in morfologijo sosednjih območij. Hkrati se s kakovostnejšim urejanjem 
javnih površin povečuje kakovost bivanja v ožjem in širšem območju. 

Na stiku središča naselja in območja naselbinske dediščine se ohranja prepoznavnost in 
struktura starega vaškega jedra. V območju naselbinske dediščine se obstoječo strukturo in 
objekte predvsem ohranja, prenova in notranji razvoj se izvajata v skladu s pogoji in soglasji 
organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. Varovanje, vzdrževanje in predstavitev 
kulturne dediščine ima v vseh območjih in kompleksih prednost pred drugimi vidiki razvoja. 
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Obstoječi opuščeni ali neprimerni objekti v naselju se prenovijo ali nadomestijo z 
ustreznejšimi, upoštevajoč namembnost in oblikovne značilnosti območja. Prenove in 
novogradnje na slabo izkoriščenih stavbnih zemljiščih znotraj naselja se urbanistično in 
arhitekturno prilagajajo kakovostni obstoječi strukturi v smislu zagotavljanja tipološke 
poenotenosti. S prenovo obstoječe ribogojnice na desnem bregu Bistrice se pridobijo površine 
za turizem. V središču naselja je dovoljeno tudi uvajanje sodobnih arhitekturnih principov, pri 
čemer mora oblikovanje objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora zagotavljati 
skladno podobo središča Bohinjske Bistrice. 

Pri načrtovanju notranjega razvoja naselja je treba zagotavljati ureditev javnih prostorov, ki jih 
sestavljajo tako naravne sestavine kot kakovostno grajeno javno dobro (prometne površine, 
osrednji prostori naselja, zelenice ipd.). Skupaj z vodnim in obvodnim prostorom Belce in 
Bistrice se jih vključuje v zeleni sistem in strukturo naselja, tako da dopolnjujejo podobo 
Bohinjske Bistrice. 

Kakovostni robovi naselja (Dobrava, pod Rebrom in Kozjim hrbtom, severni rob), pasovi 
vegetacije, obvodni prostor in druge prostorske prvine, ki so pomembne za prepoznavnost 
naselja, se varujejo. Predvsem v obvodni prostor se z novogradnjami ne posega. 

1.2 OBMOČJE ŠIRITVE NASELJA 
Širitev Bohinjske Bistrice je načrtovana predvsem na nezazidana stavbna zemljišča na robovih 
naselja, ki ustrezajo potrebam načrtovanega razvoja in zato večje sklenjene širitve zazidljivih 
območij niso potrebne (slika 3). Na vseh nezazidanih stavbnih zemljiščih je možno zagotoviti 
dostopnost, organizirano infrastrukturno opremljenost, ustrezno varovanje naravnih in 
kulturnih kakovosti prostora ter varstvo okolja. 

Večje sklenjene površine za organizirano gradnjo stanovanjskih objektov so na zahodni strani 
Bistrice ter na vzhodni strani Belce (Strženica), manjše površine so pod Rebrom in Kozjim 
hrbtom ter severno od cerkve sv. Nikolaja. 

Nove površine za turizem se zagotavlja pod Kozjim hrbtom, ob levem bregu Belce in s 
prestrukturiranjem obstoječe ribogojnice na desnem bregu Bistrice. Vsem območjem za 
turizem se zagotovi dostopnost do središča naselja in javnega potniškega prometa (ustrezne 
prometne ureditve in pešpoti). Znotraj območij se zagotavlja urejanje javnega odprtega 
prostora ter poti za pešce in kolesarje, ki so del zelenega sistema naselja. 

Območja centralnih dejavnosti se širijo iz središča naselja proti severu do obstoječe osnovne 
šole. 

Dodatne površine za gospodarske dejavnosti se zagotavljajo z manjšo širitvijo obstoječe 
gospodarske cone na jug in sever. Na jugu se uvajajo predvsem poslovne in proizvodne 
dejavnosti s čisto tehnologijo, ki ne bodo moteče za sosednja stanovanjska območja 

Med stanovanjskimi območji in površinami za gospodarske dejavnosti se oblikuje zelene 
pasove, ki zmanjšujejo vizualni vpliv in vpliv hrupa na stanovanjska območja. 

 

 

Shema 8: Območja notranjega razvoja, prenove in širitev. 
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2 USMERITVE ZA PODROBNEJŠO NAMENSKO RABO NA 
OBMOČJU STAVBNIH ZEMLJIŠČ V NASELJU 

2.1 PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA POVRŠIN 
Podrobnejša namenska raba se določi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.l. RS, št. 99/2007). Pri določitvi se upoštevajo 
predpisi za posamezne dejavnosti, oziroma področja, fizične lastnosti prostora ter predvidene 
dejavnosti in vrste objektov. Podrobnejša namenska raba izhaja iz konceptualnega dela 
urbanističnega načrta in je podlaga za OPN. Na podlagi opredeljene rabe se določijo merila in 
pogoji za urejanje prostora, ki določajo prostorsko izvedbene pogoje za graditev, urejanje, 
vzdrževanje in rabo. 

Posamezna območja podrobnejše namenske rabe se določijo na podlagi prevladujoče rabe 
oziroma dejavnosti. Glede na namen oziroma prevladujočo rabo se določijo tudi dopustni 
oziroma pogojno dopustni objekti in enostavni ter nezahtevni objekti. 

Ne glede na območje podrobne namenske rabe so javne površine tiste, katerih raba je pod 
enakimi pogoji namenjena vsem, in vključujejo predvsem železnice, javne ceste, javne poti, 
trge, otroška igrišča, parkirišča, pokopališča, parke, zelenice ter rekreacijske in športne 
površine. 

Preglednica 1: Prikaz kategorij namenske rabe prostora na območju UN Bohinjska Bistrica. 

Območja podrobnejše namenske rabe prostora 
Nadaljnja členitev kategorij 
podrobnejše namenske rabe prostora 

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

SSe - Eno in dvostanovanjske površine SS – stanovanjske površine 

SSv - Večstanovanjske površine 

SB – stanovanjske površine za 
posebne namene 

/ 

SK – površine podeželskega 
naselja 

/ 

S – območja stanovanj 

SP – površine počitniških hiš / 

CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

/ C – območja centralnih 
dejavnosti 

CD – druga območja 
centralnih dejavnosti 

/ 

IP – površine za industrijo  / 

IG – gospodarske cone / 

I – območja proizvodnih 
dejavnosti 

IK - površine z objekti za 
kmetijsko proizvodnjo 

/ 

BT – površine za turizem / B – posebna območja 

BC - športni centri / 

ZSs - površine za rekreacijo in šport ZS – površine za oddih, 
rekreacijo in šport ZSc - površine za kamp-e 

ZP – parki / 

ZK – pokopališča / 

Z – območja zelenih 
površin 

ZD – druge urejene zelene 
površine 

/ 

PC – površine cest / P – območja prometnih 
površin 

PŽ – površine železnic / 
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PH – heliporti /  

PO – ostale prometne površine  

E – območja energetske 
infrastrukture 

/ / 

O - območja okoljske 
infrastrukture 

/ / 

A – površine razpršene 
poselitve 

/ Ak 

II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

K1 – najboljša kmetijska 
zemljišča 

/ / 

K2 – druga kmetijska 
zemljišča 

/ / 

III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 

G – gozdna zemljišča 

IV. OBMOČJA VODA 

VC – celinske vode / V – površinske vode 

VI – območja vodne 
infrastrukture 

/ 

V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 

L – območja mineralnih 
surovin 

LN – površine nadzemnega 
pridobivalnega prostora 

/ 

OO – ostala območja / / 

f - območja za potrebe 
obrambe zunaj naselij 

/ / 

 

2.2 ZASNOVA RAZPOREDITVE DEJAVNOSTI V PROSTORU 

2.2.1 STANOVANJA 

Cilji občine Bohinj na področju stanovanj so:  

• zagotavljati zadostno in raznoliko ponudbo stanovanj za različne družbene skupine s 
ciljem vzpostavitve mešane socialne strukture stanovalcev in zadovoljevanja potreb 
različnih oblik gospodinjstev, 

• izboljšati dostopnost stanovanj za mlade in ranljive skupine prebivalcev, 
• dvigovati kakovost starega stanovanjskega fonda, 
• zasnovati stanovanjsko pozidavo, ki omogoča takšno ureditev in razmestitev objektov 

v grajenem okolju, ki bo vzpodbujala socialne stike in zagotavljala primerno velike 
gostote zazidave, hkrati pa tudi zadostne odprte javne površine ter zagotavljala 
primerno dostopnost do vseh potrebnih vsakodnevnih storitev (omogočanje peš 
dostopnosti do storitev oziroma ureditev oskrbnega središča), 

• zagotavljati ustrezno razmestitev, količino in opremljenost javnih, odprtih, bivalnih, 
igralnih in rekreacijskih površin, 

• izboljšati javne in prometne površine v obstoječih stanovanjskih območjih, 
• omejevanje gradnje sekundarnih bivališč. 

Stanovanjska območja so prednostno namenjena stanovanjem in spremljajočim dejavnostim, 
kot so otroška igrišča, športna in večnamenska igrišča in druge zelene površine, ki 
zagotavljajo kakovost bivanja. Stanovanja se umeščajo tudi v območja, namenjena centralnim 
dejavnostim, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. V 
nekaterih poselitvenih predelih so poleg stanovanjskih in spremljajočih dejavnosti tudi 
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dejavnosti, vezane na kmetijsko rabo. V teh okoljih je tip stanovanj prilagojen funkciji 
prostora. 

Z namenom uresničevanja ciljev na področju stanovanj se na območju naselja Bohinjska 
Bistrica: 

• ohranja obstoječa pretežno stanovanjska območja,  
• omogoča dopolnitve v stanovanjskih območjih s slabšo izrabo površin pod pogojem, 

da nove gradnje ne ogrožajo kakovosti javnih površin in da se zagotavlja primerna 
gostota zazidave, 

• na večjih površinah nezazidanih stavbnih zemljišč na robovih naselja omogoča 
organizirano stanovanjsko gradnjo (zahodna stran Bistrice, vzhodna stran Belce - 
Strženica). 

Gradnja stanovanjskih objektov se omogoča v stanovanjskih območjih ter osrednjih območjih 
centralnih dejavnosti kot večstanovanjske stavbe s pritličjem v javni rabi (središče Bohinjske 
Bistrice). 

2.2.2 CENTRALNE DEJAVNOSTI 

Cilj občine Bohinj je zagotavljati dobro oskrbo, storitve in kakovostne družbene dejavnosti za 
prebivalce. Umešča se jih predvsem v središče naselja ob Triglavski cesti, pod železniško 
postajo in na S naselja (vzgojno izobraževalne dejavnosti). S krepitvijo teh dejavnosti v 
središču naselja ter njihovim povezovanjem z območji javnih površin se povečuje vitalnost 
občinskega središča. 

Vzgojno izobraževalne dejavnosti se bodo razvijale ob Ajdovski cesti v neposredni bližini 
obstoječe osnovne šole dr. Janeza Mencingerja. Načrtuje se gradnja novega vrtca in 
rezervacija površin za gradnjo šole. 

Zdravstveno oskrbo zagotavlja Zdravstveni dom Bohinjska Bistrica, ki zagotavlja oskrbo za 
celotno območje občine. 

2.2.3 POVRŠINE ZA TURIZEM 

Nove površine za turizem se zagotavlja  ob levem bregu Belce in s prestrukturiranjem 
obstoječe ribogojnice na desnem bregu Bistrice. Vsem območjem za turizem se zagotovi 
dostopnost do središča naselja in javnega potniškega prometa (ustrezne prometne ureditve in 
pešpoti). Znotraj območij se zagotavlja urejanje javnega odprtega prostora ter poti za pešce in 
kolesarje, ki so del zelenega sistema naselja. 

2.2.4 ŠPORT IN REKREACIJA 

Cilj občine Bohinj je zagotavljati športno-rekreacijske površine za potrebe prebivalcev, hkrati 
pa športno rekreacijsko ponudbo tesneje povezati s potrebami turističnega gospodarstva, kar 
lahko predstavlja tudi vir dohodka za razvoj športa znotraj lokalne skupnosti. 

Razvoj športa in rekreacije je vezan na krepitev obstoječih lokacij, pri čemer se prednostno 
zadosti potrebam prebivalstva in lokalnih športnih organizacij. Zagotavlja se možnosti za 
celoletno razporeditev športno rekreacijskih aktivnosti ter spremljevalne turistične in druge 
storitvene dejavnosti. Izvenpenzionsko ponudbo predstavlja ponudba športno-rekreacijskih 
programov (npr. kolesarjenje, vodni športi, pohodništvo, predstavitev flore in favne – npr. 
tematske poti, smučanje, tek na smučeh, jahanje), ponudba tematskih izletov in parkov, 
wellness programi in poslovno - seminarska srečanja. 

Kamp Danica se razvija na obstoječi lokaciji na sotočju Save in Bistrice. Urejajo se površine za 
kamp ter športno-rekreacijske površine za potrebe prebivalstva in obiskovalcev. V območju se 
uredi večje parkirišče in rezervira površine za dolgoročno umestitev obvoznice naselja, ob 
kampu se načrtuje kolesarsko pot s povezavo čez Savo. 
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Območje Koble se razvija kot rekreacijsko območje z dodatno ponudbo za zimsko in letno 
rekreacijo. Načrtuje se širitev smučišča s povezavo do Sorice. 

2.2.5 PROIZVODNJA 

Cilji občine Bohinj na področju proizvodnje so:  

• ohraniti obstoječe primerne površine za proizvodnjo in storitve,  
• zagotoviti prostorske možnosti za razvoj obstoječih vitalnih proizvodnih in 

predelovalnih dejavnosti in za razvoj drobnega gospodarstva, 
• zagotoviti prostorske možnosti za selitev proizvodnih in predelovalnih dejavnosti, ki so 

na neustreznih lokacijah v občini, in s tem omogočiti njihov dolgoročen razvoj, 
• zmanjšati negativne vplive proizvodnih in predelovalnih dejavnosti na okolje in 

prostor, posebej v neposredni bližini stanovanjskih območij. 

Proizvodne dejavnosti se razvijajo v okviru obstoječih območij proizvodnih dejavnosti, 
pretežno namenjenih industrijskim, proizvodnim, obrtnim, skladiščnim, poslovnim, servisnim 
in spremljajočim storitvenim dejavnostim ter kmetijski proizvodnji: 

• območje gospodarske cone LIP (območje se razširi proti severu), 
• območje gospodarske cone južno od LIP, 
• območje FILBO, 
• območje betonarne. 

Na območje gospodarske cone južno od LIP se usmerja različne poslovne in proizvodne 
dejavnosti s čisto tehnologijo, ki ne bodo obremenjevale okolja in so manj konfliktne s 
sosednjimi stanovanjskimi površinami. Območje GP Bohinj ob železnici se prestrukturira v 
območje za osrednje centralne dejavnosti. 

V območja proizvodnih in drugih gospodarskih dejavnosti ni dopustno umestiti stanovanj in 
spremljajočih dejavnosti. Na stiku območij proizvodnih dejavnosti in območij stanovanj se 
zagotovijo ustrezni odmiki in zeleni pasovi. 

 

 

Shema 9: Družbene dejavnosti v Bohinjski Bistrici. 
Shema 10: Dejavnosti v Bohinjski Bistrici. 
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3 USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN 
KRAJINSKO OBLIKOVANJE PROSTORA IN OHRANJANJE 
ARHITEKTURNE IDENTITETE 

3.1 PREGLED OBSTOJEČIH DOKUMENTOV IN STANJA V 
PROSTORU 

3.1.1 ANALIZA OBSTOJEČIH DOKUMENTOV 

Urbanistično in arhitekturno oblikovanje v UN Bohinjska Bistrica določata Odlok o prostorsko 
ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (UVOB, št. 7/01, 8/04, 6/05, 3/06, 3/08, 7/09) in 
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (UVOB, št. 6/89; Ur. l. RS št. 
45/98; UVOB št. 3/99, 8/99, 2/00, 6/00, 7/01, 2/05, 5/05, 3/06, 8/06, 7/07, 9/07, 7/09, 1/10). 

Splošna določila oblikovanja objektov zahtevajo podolgovato tlorisno obliko objekta z 
razmerjem stranic vsaj 1:1,4, pri čemer mora biti daljša stranica objekta praviloma vzporedna 
na potek plastnic. Dopustna višina kolenčnega zidu mansardne etaže v ureditveni enoti vas je 
40,00 cm, v ureditveni enoti enodružinska zazidava pa 100,00 cm. Etažnost stanovanjskega 
objekta je največ K+P+1+M z možnostjo dvignjenega pritličja do 30,00 cm nad terenom, z 
izjemo na pobočni legi do 100,00 cm nad urejenim terenom. Na terenu v naklonu je lahko 
ena fasada kletne etaže povsem odkopana do nivoja urejenega terena, etažnost pa se pri tem 
ne spreminja. 

Streha objekta je dvokapnica s slemenom v smeri daljše stranice prevladujočega stavbnega 
volumna. Nad sestavljenim tlorisom je dopustna večkapnica. Dopusten naklon strešin je od 
35° do 45° (v PUP za plansko celoto Bohinj 40°-45°), krit s kritino sive barve. Drugačen 
naklon strešin je dopusten na nestanovanjskih objektih, v primerih rekonstrukcije obstoječe 
položnejše ali strmejše strehe, v primerih, ko funkcija objekta zahteva širino objekta preko 
15,00 m (v PUP za plansko celoto Bohinj tudi, pri gradnji objekta na mestu poprej 
odstranjenega, če se ohranja oblikovanje prvotnega objekta). Ravne strehe so dopustne samo 
v primerih ureditve terase za gostinsko dejavnost. 

Dopustne so kritine ali druge tehnološke rešitve za izrabo energije, katere ne smejo odstopati 
od strešne ravnine in presegati največjega vertikalnega gabarita (PUP za plansko celoto 
Bohinj). Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad slemenom strehe. 

Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken, frčad in »na fertah«. Celotna dolžina le-
teh ne sme presegati 1/3 dolžine strehe. 

Balkoni ali ganki na čelni fasadi stanovanjskega objekta so dopustni na zatrepu, na vzdolžni 
fasadi pa le v nadstropju. Ograja le-teh mora biti izvedena v lesenem opažu, ki je položen 
vertikalno z razmikom med deskami ne večjim od 2,00 cm. Za zaščito opažev in ograj je 
dopustna uporaba zaščitnih sredstev v sivi do rjavi barvi. 

Pri oblikovanju fasade ni dopustna raba oblog iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, 
fasadne opeke, drugih umetnih snovi in zasteklitev s steklaki. 

Pri dozidavi objekta je dopustno povečanje objekta za 25% zazidane površine z zagotovitvijo 
usklajenosti objekta z objektom, h kateremu se gradi, v gabaritih, oblikovanju in gradbenih 
materialih. Pri nadzidavah je treba varovati silhueto naselja oziroma način pozidave vaške 
gradbene strukture. 

Dopusten indeks zazidanosti je 0,3, pri čemer mora biti najmanj 20% zemljišča ozelenjenega 
v ureditveni enoti enodružinska zazidava, 10% pa v ureditveni enoti vas; v ureditvenih enotah 
turizem in objektih svojstvenega oblikovanja je dopusten indeks zazidanosti 0,5, v ureditveni 
enoti s stanovanjskimi površinami za posebne namene pa največ 0,2. 
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Objekti morajo biti od parcelne meje odmaknjeni najmanj 4,00 m. Manjši odmiki od parcelne 
meje so dopustni v primeru nadomestne gradnje, ohranjanja kulturne dediščine in s tem 
značilne postavitve stavbe ob parcelno mejo ter v primeru, kadar se objekt parcelni meji 
približa pod kotom in je lahko odmik od parcelne meje 2,50 m.  

Tipologija počitniških objektov v Bohinjski Bistrici je večstanovanjski objekt, stolpič, čemur so 
prilagojeni tudi pogoji za posege in oblikovanje. 

Ob Triglavski cesti se objekti oblikujejo skladno z določili za ureditveno enoto zazidava ob 
trgu ali ulici, ki določa višino objektov P+2+M, ter v skladu z ureditveno enoto posamični 
objekti s svojstvenim oblikovanjem. Za dvoranske in proizvodne objekte je določena višina 
K+P+1 oziroma 10,00 m do strešnega venca/kapi. 

Pomožni objekti izven naselja morajo biti pretežno izvedeni v lesu. Pri oblikovanju se 
upoštevajo razmerja in oblikovanje po zgledu tradicionalnih pomožnih objektov.  

Površin znotraj parkov ni dopustno ograjevati. 

Odstopanja od oblikovalskih določil so dopustna zaradi estetskih in simbolnih razlogov, ko se 
lahko objekti gradijo v kontrastu z okoljem, kadar ima različnost oziroma nasprotnost oblike 
za cilj vzpostaviti prostorsko dominanto, doseči večjo razpoznavnost območja zlasti z 
novogradnjami na prometnih vozliščih v središčih posameznih naselij. 

Določila prostorskih izvedbenih aktov se odražajo v podobi naselij, prostorskih ureditev in 
objektov, kar je prikazano na spodnjih slikah. 

 

   
Slika 4: Staro vaško jedro. 

 

   
Slika 5: Tipologija objektov novejše stanovanjske pozidave: Pod rebrom (levo), Jelovška cesta 

(desno). 
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Slika 6: Tipologija objektov novejše stanovanjske pozidave (Savska cesta) in večstanovanjskih 

objektov. 
 

   
Slika 7: Objekti v območjih centralnih dejavnosti v središču Bohinjske Bistrice. 
 

   
Slika 8: Objekti v območjih centralnih dejavnosti (levo) in v območjih za turizem (desno). 
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Slika 9: Objekti v območjih za turizem (levo) in v območjih gospodarskih con (desno). 
 

3.1.2 PREGLED ARHITEKTURNE KRAJINE 

3.1.2.1 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI NASELJA 

Sodeč po franciscejskem katastru iz leta 1826 je bila Bohinjska Bistrica povsem agrarna. 
Naselje na desnem bregu vzdolž potoka Bistrica je bilo deljeno na dva dela z vmesnimi 
kmetijskimi površinami. Pretežni del naselja se je krakasto širil v ravnini v smeri vzhoda. Danes 
se rob naselja na vzhodni strani ob vznožju pobočja zaključuje z obsežno industrijsko cono 
vezano na železniško povezavo Jesenice – Nova Gorica, zgrajeno leta 1906. V drugi polovici 
18. stoletja je bil na nekoliko odmaknjeni in dvignjeni legi južno od vaškega jedra zgrajen 
Zoisov grad z gospodarskimi poslopji, kjer je bila v času aktivnih fužin nastanjena uprava 
fužin. 

Prostor bogat z gozdovi se je v preteklosti izrabljal v železarske in fužinarske namene. Največji 
obseg razvoja je dejavnost dosegla v 16. stoletju. V Bohinjski Bistrici je bil zgrajen železarski 
obrat. Zaradi pretiranega izsekavanja in krčenja gozda se je preoblikovala krajinska podoba 
prostora. Leta 1891, ko je železarski obrat v Bohinjski Bistrici zajel veliki požar, je bila 
proizvodnja preseljena na Jesenice. Z umikom železarske dejavnosti iz Bohinjske Bistrice se je 
okrepila gozdarska dejavnost. Obsežen industrijski obrat LIP, ki danes zaseda približno 
četrtino naselja, je bil ustanovljen leta 1948 za potrebe žagarstva. V Bohinjski Bistrici je bila 
leta 1873 ustanovljena tudi prva sirarska družba na Kranjskem. Sirarstvo se je razvilo kot 
razširitev dejavnosti planšarske živinoreje. 

Podoba bohinjskih vasi se je začela hitro spreminjati v 20. stoletju z rastjo turizma. K 
spremembam je pripomogla tudi izgradnja železnice leta 1906. Nekdaj aktivno pašništvo in 
fužinarstvo je nadomestila nova gospodarska panoga, turizem. V Bohinju, kot priljubljenem 
izletniškem kraju, je bil zgrajen prvi hotel (1887). Prvim nastanitvenim kapacitetam je sledila 
nova hotelska in zasebna ponudba. Leta 1909 se je razvila kopališka dejavnost v okviru 
Kopališča Danica ob Savi v poletnem času, v zimskem pa sankanje na pobočju Koble. 

Vaško jedro Bohinjske Bistrice vzdolž potoka Bistrica na desni strani se je v pretežni meri 
razvijalo v smeri vzhoda. Poleg starih družinskih hiš z gospodarskimi poslopji z značilnim 
podolgovatim tlorisom so se na prostih površinah v ravnini gradile samostojne družinske hiše 
in večstanovanjski bloki. V 20. stoletju, ko se je vršila obsežna stanovanjska novogradnja na 
prostih površinah, so bile stare kmečke hiše deležne nadomestnih gradenj, kar je pomenilo 
izgubo kulturne dediščine in spremenjeno podobo naselja. Zgodovinski objekt Zoisov grad je 
bil tekom širitve Bohinjske Bistrice zaobjet z novogradnjo, kljub temu je bila uspešno 
ohranjena zelena cenzura z odprto zeleno površino v okolici kompleksa gradu. 
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3.1.2.2 MORFOLOGIJA NASELJA 

Morfološka struktura naselja je pretežno drobna, dokaj strnjena in krakaste oblike. Drobnejšo 
strukturo tvorijo stanovanjski objekti z vmesnimi objekti večjega gabarita v središču naselja. 
Dokaj homogeno grajeno tvorbo, ki je enakomerno razporejena v ravnini, prekinja 
industrijska cona z objekti velikih gabaritov, neznačilnih za naselja pretežno agrarnega 
značaja. Pravilnejša struktura naselja je v južnem delu naselja, kjer so bili zgrajeni stanovanjski 
objekti na podlagi urbanističnih načrtov v drugi polovici 20. stoletja. Definiran južni rob 
naselja se zaključuje ob robu vznožja pobočja, severni rob naselja je razpršen in nakazuje 
nenehno širitev na obdelovalne površine. 

 

Slika 10: Morfologija naselja: stavbni fond ter relief in vodotoki. 
 

3.1.3 ANALIZA OBSTOJEČIH URBANISTIČNIH FAKTORJEV 

3.1.3.1 VIŠINA OBJEKTOV 

Prevladujejo objekti višine P, P+1 in P+2. Enoetažni objekti so predvsem industrijski v 
industrijski coni ter pomožni, ki so razporejeni v celotnem naselju. Dvo- in tri- etažni objekti 
so zlasti enostanovanjski in nizki večstanovanjski. Večetažni objekti (P+3, P+4 in višji) so 
predvsem objekti javnega značaja oziroma stanovanjski objekti z javnim pritličjem v središču 
naselja, ter posamezni sklopi stanovanjskih blokov v južnem delu naselja. Cerkev sv. Nikolaja 
je višinska in prostorska dominanta v naselju. 
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Slika 11: Višina objektov. 
 

3.1.3.2 FAKTORJI IZKORIŠČENOSTI OBMOČJA ZA GRADNJO 

Pravilnik opredeljuje tri faktorje, ki natančneje določajo izkoriščenost območja za gradnjo: 

• FI (faktor izrabe parcele kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno 
površino parcele, namenjene gradnji); 

• FZ (faktor zazidanosti kot razmerje med zazidalno površino parcele in celotno parcelo) 
ter 

• DOBP (delež odprtih bivalnih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in 
celotno površino gradbene parcele; te površine ne vključujejo prometnih, komunalnih 
funkcionalnih površin (dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke ipd.). K 
deležu odprtih bivalnih površin se ne štejejo tudi zelene strehe in zelene vertikalne 
strehe. 

Različni viri različno opredeljujejo zgoraj naštete faktorje za nizko, srednje in gosto poseljena 
območja, novejši viri praviloma strožje. V nadaljevanju so preučeni obstoječi primeri različne 
tipologije zazidave in območij namenskih rab, kot izhodišče za nadaljnje opredelitve faktorjev 
izrabe gradbene parcele v Bohinjski Bistrici in občini. 
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Slika 12: Analiza obstoječih faktorjev izrabe gradbene parcele. 
 

Pri zgornjih primerih so FZ, FI in DOBP izračunani za parcelo in za večja zaključena območja. 
Podatki so izračunani na podlagi naslednjih kriterijev in podatkov: 

• parcele znotraj morfoloških enot v obstoječih planskih aktih, ki so namenjena gradnji, 
• območja morfoloških enot v obstoječih planskih aktih, ki tvorijo večja zaključena 

območja parcel, namenjenih gradnji (območja morfoloških enot so smiselno 
zaključena), 

• kataster stavb (zazidalne površine parcele), 
• podatek o številu etaž, zajet v katastru stavb (bruto tlorisna površina objektov kot 

seštevek zazidalnih površin območja, množenih s številom etaž objekta), 
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digitalni ortofoto posnetek (odprte bivalne površine so povzete po digitalnem ortofoto 
posnetku; upoštevane so zelene površine (predvrtovi, vrtovi) ki služijo skupni rabi prebivalcev 
objekta, zagotavljajo kvaliteto bivanja ter ne služijo kot prometne površine in površine za 
uporabo in delovanje objekta npr. dostopi, dovozi, parkirišča in prostori za ekološke otoke, 
zeleni pasovi med cesto in pločnikom). 

3.2 USMERITVE ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO 
OBLIKOVANJE PROSTORA IN OHRANJANJE ARHITEKTURNE 
IDENTITETE  

Širitev naselja naj sledi površinam za širitev poselitve na nezazidanih stavbnih zemljiščih ob 
upoštevanju naravovarstvenih in okoljevarstvenih izhodišč za izboljšanje stanja. Stihijska in 
razpršena gradnja nista dopustni. Odločitev o širitvi poselitve je možna le, če so v naselju 
izkoriščene vse možnosti za racionalno pozidavo (npr. opuščen stavbni fond), tako da 
ugotovljenih potreb ni mogoče zadovoljiti drugače. 

Nova pozidava naj pri tipologiji gradnje, višinah in velikostih parcel pretežno upošteva 
obstoječo strukturo in urbanistično zasnovo posameznega poselitvenega območja. Višji 
objekti naj bodo dopustni v območjih večstanovanjskih objektov ter v območju turističnih 
dejavnosti ob Belci. V slednjem objekti ne smejo biti višji od višine kapu cerkvene ladje 
oziroma ne smejo presegati višine sosednjih objektov. V območju osrednjih centralnih 
dejavnosti v središču naselja vzdolž Triglavske ceste s križiščem s Savsko cesto je višina 
objektov P+2+M in ne sme biti nižja ali višja. V središču naselja so merila za oblikovanje 
objektov lahko manj stroga, oblikovanje pa bolj svojstveno. Kljub temu mora oblikovanje 
objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora zagotavljati skladno podobo središča 
Bohinjske Bistrice. 

Posebej premišljeno (višinski gabarit, tlorisna razporeditev, značilni pogledi, oblikovanje) je 
treba v naselju načrtovati gradnjo večjih objektov (npr. apartmajski, gostinski, obrtno 
proizvodni objekti ali gospodarska poslopja, parkirne hiše). Pri gradnji novih in obnovah 
obstoječih objektov naj se upošteva tudi energetsko in okoljsko sodobne tehnične rešitve. 

Območja za razvoj turističnih dejavnosti je treba obravnavati celovito in z upoštevanjem 
posebnosti prostora. Turistične dejavnosti pod Koblo naj se razvija in umešča pazljivo. Višine 
objektov in oblikovanje naj se prilagodijo značaju lokacije (višina sosednjih objektov, vizualna 
izpostavljenost objektov na pobočju v pogledu iz doline). 

V stanovanjskih območjih se naj načrtuje eno- in dvodružinske objekte manjšega merila z 
višino do P+1+M. Stanovanjska zazidava naj upošteva urbano morfološko zgradbo območja 
(urbani vzorec tematskih struktur) in značaj lokacije. 

Gradnja in urejanje sekundarnih bivališč ali spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
delov objektov v sekundarna bivališča niso dopustne, razen če ni namenska raba območja 
namenjena sekundarnim bivališčem. Za obstoječa sekundarna bivališča ni dopustno 
povečevanje števila enot (delitev obstoječih enot za sekundarno bivanje v več enot). 

V območju naselbinske dediščine se spodbuja prenova objektov. Za vse posege in gradnje v 
območju naselbinske dediščine je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za 
varstvo kulturne dediščine. Ohranja se obstoječe morfološke in urbanistične značilnosti 
območja ter tipologijo in oblikovanje objektov. Objekti centralnih dejavnosti ob Triglavski 
cesti, ki mejijo na območje naselbinske dediščine in se jih sicer lahko oblikuje bolj svojstveno, 
naj kljub vsemu upoštevajo kontekst območja. 

Za prostor kakovostna oblikovalska določila veljavnih prostorsko izvedbenih dokumentov naj 
se praviloma ohranjajo tudi v novem občinskem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: 
OPN). Pri splošnih določilih oblikovanja objektov naj se ohranja predvsem določila tlorisnih in 
višinskih gabaritov ter določila za oblikovanje strešin. Manj stroga določila oblikovanja so 
lahko v območjih za turizem in nekaterih območjih ob Triglavski cesti. Za posamezno 
podrobno namensko rabo je treba natančno določiti dopustne nezahtevne in enostavne 
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objekte. Pri oblikovanju vseh objektov (tudi enostavnih - pomožnih objektov) se je treba 
zgledovati po kakovostni lokalni stavbni tipologiji (arhitekturno oblikovanje, stavbni volumni, 
materiali, izvedba, regulacijske črte). Vsi objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 

Pri umestitvi objektov na gradbeno parcelo se upošteva regulacijske črte v območju. Če 
regulacijske črte niso določene, se pri umeščanju objektov v prostor upošteva ulično 
gradbeno črto, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti. Za stanovanjske objekte se določi 
najmanjša velikost gradbene parcele 500,00 m2. V območjih zgodovinsko pogojene strnjene 
zazidave in v območju ohranjanja dediščine se velikost gradbene prilagodi velikosti, značilni 
za vaško jedro. 

Na podlagi veljavnih prostorsko izvedbenih dokumentov se določi faktorje zazidanosti in 
minimalne deleže zelenih površin, pri čemer minimalni deleži zelenih površin vključujejo 
zelene površine na raščenem terenu. 

Odstopanje od oblikovalskih določil, ki bodo določena z OPN, je dopustno le v primerih, ko se 
bo območje urejalo z OPPN in bo za območje oziroma objekte v območju OPPN obvezen javni 
natečaj. 

3.3 USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE PROSTORA IN 
OHRANJANJE KRAJINSKE IDENTITETE 

Splošne usmeritve za krajinsko oblikovanje prostora se nanašajo na prostorske pogoje za 
dejavnosti in rabe prostora, ki se najpogosteje pojavljajo na najvrednejših krajinskih območjih: 
kmetijstvo, poselitev, turizem in rekreacija, infrastruktura in gozdarstvo. Zato je treba 
zagotoviti pazljivo umeščanje nove poselitve, turističnih ureditev in morebitnih drugih 
posegov, ki bi lahko zmanjšali skladna prostorska razmerja. Preprečiti je treba posege, ki bi 
utegnili spremeniti naravno zgradbo območja, vključujoč območja na obrobju kulturnih krajin 
(gozdna pobočja, skalne stene) ter nekontrolirane posege v krajinsko zgradbo zunaj že 
poseljenih območij. Kakovostno zaključene robove naselja, kjer je izražen postopen prehod 
grajenega tkiva v kulturno krajino, se ohranja, drugod je potrebno prehod grajene v kulturno 
krajino zmehčati. Preoblikovanje prostora je dovoljeno le, če prostor pridobi na kvaliteti in v 
primeru sanacije degradiranih površin, ki naj se sanirajo v prvotno stanje. 

Pri posegih v prostor se zagotovi kar najmanjšo prizadetost krajinskih vrednosti (ohranitev 
naravne prvobitnosti biotske pestrosti, morfoloških značilnosti) in upošteva funkcionalne 
zahteve dejavnosti kot tudi potrebe po ustvarjenju oblikovno kvalitetne kulturne krajine. 
Urejanje kmetijskega prostora ravnin mora zato zadoščati funkcionalnim zahtevam kot 
naravnim značilnostim, tako da zgradba kmetijskega prostora izpričuje značilno podobo 
fluvioglacialnih ravnin ter zagotavlja pester sestav in navzočnost kulturnih in naravnih prvin. 
Hkrati se v kmetijskem prostoru z ustreznimi spodbudami ohranja značilno poljsko razdelitev 
in preprečuje nadaljnje zaraščanje vseh travniških površin. Ohranja se zelene kline kmetijske 
krajine, ki segajo v notranjost naselja, ter stik naselja z odprto krajino (vzdrževanje, 
obnavljanje ali celo širitev sadovnjakov in njivskih površin). Možna je parkovna ureditev 
nasadov, kar pomeni javen dostop in večnamenskost površine – pridelava in sprehajalno-
rekreacijska raba. 

Objekti za oglaševanje v odprti krajini so prepovedani. 

Obstoječe drevorede je treba ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, 
se jih nadomesti oziroma sanira. Pri urejanju okolice objektov je treba ohranjati merilo, 
značilne poglede in krajinske značilnosti v odprtem prostoru. 

V naseljih in v odprti krajini je treba ohranjati čim več lokalno značilne in obstoječe vegetacije. 
Kadar je potrebno zaradi novogradnje objekta odstraniti obstoječa drevesa, je treba 
odstranjena drevesa nadomestiti. 

V kmetijski krajini, kjer se gozd prepleta s kmetijskimi površinami, se varujejo gozdni otoki, 
gozdni koridorji, posamezno drevje in skupine drevja ter obrežna vegetacija vzdolž 
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vodotokov, ki tvorijo značilni vzorec v kulturni krajini okoli Bohinjske Bistrice (Dobrava, 
kulturna krajina med Bohinjsko Bistrico in Bitnjami). Posegi v vodna telesa so kar se da 
omejeni, v čim bolj naravnem stanju se ohranja struge, obvodno krajino ter bregove 
vodotokov. 

Z gozdovi se gospodari v skladu z ureditveno gojitvenimi načrti, kar zagotavlja ekološko 
stabilnost, lokalno značilno vrstno sestavo ter prostorsko pojavnost gozda v prostoru. 

 

 

Shema 11: Usmeritve za razvoj naselja ter urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja. 
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4 OBMOČJA JAVNIH IN ZELENIH POVRŠIN NASELJA  
  (ZELENI SISTEM) 

4.1 CILJI 

• kakovostno urediti in vzdrževati zelene površine in odprt javni prostor, 
• zagotoviti dobro dostopnost in enakomerno razporejenost zelenih površin, 

enakovredno za vse prebivalce ter z upoštevanjem potreb gostov/turistov (različne 
skupine uporabnikov), 

• urediti otroška igrišča, 
• obnoviti drevorede ter ohranjati kulturno in obvodno krajino, 
• zagotavljati visok delež zelenih površin na raščenem terenu na parcelah, namenjenih 

gradnji, 
• krajinsko sanirati degradirane robove naselja in vstope v naselje, 
• zagotoviti ustrezno bivalno, klimatsko in ekološko kakovost v urbanem okolju. 

4.2 PREDLOG ZASNOVE ZELENEGA SISTEMA 
Bohinjska Bistrica se bo razvijala kot občinsko središče in turistični kraj, zato mora zeleni 
sistem ob upoštevanju ekološke vloge zelenih površin odražati pomen in vlogo naselja ter 
zadovoljiti potrebe prebivalcev in obiskovalcev po preživljanju prostega časa zunaj. 

Osnovo zelenega sistema predstavlja pestrost naravne in odprte kulturne krajine na obrobju 
naselja, ki razpršeno preko ureditev odprtega prostora znotraj drugih rab, linijsko ob 
vodotokih ali v obliki ozkih zelenih klinov gozda prehaja proti središču naselja. Tu se oblikuje 
osrednji sistem javnih zelenih površin in odprtih prostorov, v katerem so povezani posamezni 
predeli naselja in območja zelenih površin (železniška postaja, staro vaško jedro, stanovanjska 
in turistična območja, kamp, tematski park arheološkega najdišča Ajdovski Gradec, park ob 
Zoisovi graščini). 

Ob območju centralnih dejavnosti vzdolž Triglavske ceste se obstoječe zelene površine 
vsebinsko in oblikovno nadgradi ter oblikuje v osrednjo javno zeleno potezo, ki povezuje 
železniško postajo in načrtovan prometni terminal s središčem naselja. Ureditve vključujejo 
prostore za druženje različnih starostnih skupin ter prenovo in oblikovanje drevoredov. 
Ustrezno se uredi prostor za pešca in kolesarja ob cesti. Na osrednji zeleni potezi se ohranja 
odprtost prostora, saj se bo z nadaljnjim notranjim razvojem naselja povečala njena vloga v 
členitvi grajenega tkiva. V zimskem času se uredi drsališče v središču mesta. 

V širšem območju naselja oziroma na njegovem obrobju se načrtuje več parkovnih površin, 
katerih vloga je tudi oblikovanje roba naselja. Na severni strani se uredi tematski park 
arheološkega najdišča Ajdovski Gradec z muzejem in povezavami preko Belce na Ajdovski 
Gradec. Vojaško pokopališče na južni strani se ureja kot spominski park z boljšim dostopom. 
Park ob Zoisovi graščini se razširi in prenovi v skladu s smernicami za varstvo kulturne 
dediščine. Oblikuje se ga v povezavi z obvodnim prostorom Bistrice. 

Obstoječo vegetacijo ob Bistrici in Belci se v čim večji meri ohranja ter omogoča ali na novo 
uredi dostop do vodotokov. Parkovne ureditve naselja se približa vodotokom, uredi se javne 
sprehajalne in rekreacijske poti ter brvi. Gradnja objektov v najožjem obvodnem pasu in na 
brežinah praviloma ni dopustna. Za vsak poseg je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega 
za vode. 

Športno igrišče ob osnovni šoli se uredi kot šolski športni park in se ga opremi tako, da bo 
zadovoljeval potrebe vseh starostnih skupin otrok ter omogočal vadbo različnih mladinskih 
športnih sekcij. Ob osnovni šoli se načrtuje vrtec, ob katerem se uredi večje osrednje otroško 
igrišče naselja, ki je javno dostopno. Športno-rekreacijskim dejavnostim so namenjene tudi 
površine ob kampu Danica. 
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Kulturna krajina in gozd sta del zelenega sistema znotraj območja UN in predstavljata zaledje 
sistema v naselju. Zaradi raznolikosti krajinskih vzorcev in prvin je območje Dobrav vzhodno 
od Bohinjske Bistrice krajinsko najbolj pestro, medtem kot je gozdnato pobočje Koble 
prepoznano kot vredno zaradi strukture ozkih zelenih klinov. Krajinske posebnosti prostora se 
ohranja tako v odprti krajini kot na robovih naselja, ki jih te strukturne posebnosti definirajo. 
Zaledje naselja je privlačno za rekreacijo, zato mora biti sistem povezav in poti v Bohinjski 
Bistrici vključen v širši rekreacijski sistem Bohinja. 

4.3 USMERITVE ZA IPN 
Območja zelenega sistema morajo ostati nepozidana, dopustne so tisti objekti ali ureditve, 
potrebne za delovanje območja skladno z namensko rabo, vendar nikoli kot prevladujoča 
raba v območju. Prevladovati morajo zelene površine. Za zelene površine (park, pokopališče, 
površine za oddih, rekreacijo in šport ter otroška igrišča) je značilen raščen teren. 

Količina površin javne rabe se ne sme zmanjševati. 

Kakovost bivanja in oblikovna podoba naselja se lahko izboljšata z vzdrževanjem obstoječih in 
načrtovanjem novih zelenih površin (parkov, rekreacijskih površin, drevoredov), načrtovanjem 
novih otroških igrišč ter vzdrževanjem obstoječih in načrtovanjem novih povezovalnih poti 
(peš in kolesarskih). 

Drevoredi, ki so opredeljeni v urbanističnem načrtu, predstavljajo ogrodje omrežja 
drevoredov. Upoštevati jih je treba pri podrobnem prostorskem načrtovanju ter projektiranju 
cest in stičnih območij. Obstoječe drevorede je treba ohranjati in jim zagotavljati ustrezne 
rastiščne pogoje. Če ohranjanje posameznih dreves ali delov drevoredov zaradi tehničnih ali 
varnostnih zahtev ni možno, jih je treba nadomestiti oz. sanirati. Zahteve za ohranjanje in 
načrtovanje drevoredov se opredeli v prostorsko izvedbenih pogojih za urejanje zelenih 
površin in drugih odprtih prostorov. 

Povezovalne poti, ki so opredeljene v urbanističnem načrtu, predstavljajo ogrodje omrežja 
poti in povezav med mestom in zaledjem. 

Urejanje in oblikovanje odprtega prostora vključuje tudi načrtovanje ločitvenih zelenih pasov 
med posameznimi rabami v prostoru (drevesno-grmovne živice) in ozelenjevanje parkirišč. 
Zahteve za urejanje odprtega prostora se opredeli v prostorsko izvedbenih pogojih za 
posamezne enote urejanja prostora ali v splošnih pogojih za urejanje zelenih in prometnih 
površin. 

Za zelene površine v stanovanjskih območjih veljajo spodnja izhodišča in usmeritve: 

• za posamezno stanovanjsko enoto v večstanovanjskem objektu je treba za igro otrok, 
druženje in počitek stanovalcev zagotoviti najmanj 15,00 m2 zelenih površin na 
parceli, namenjeni gradnji objekta ali na samostojni parceli ob večstanovanjskem 
objektu, od tega najmanj 7,50 m2 za otroško igrišče in najmanj 5,00 m2 površin za 
športe z žogo in druge urbane športe za potrebe večjih otrok in mladostnikov. 
Površina otroškega igrišča ne sme biti manjša od 60,00 m2 in mora biti umaknjena od 
prometnic; 

• v načrtovanih in obstoječih stanovanjskih območjih eno- in dvo-stanovanjske gradnje 
je treba načrtovati nove ali izboljšati obstoječe skupne zelene površine in druge 
prostore, ki naj vključujejo manjša otroška igrišča in prostore druženja. Načrtujejo se 
na podlagi potreb v območju in normativov, ki predpisujejo velikosti in vsebino 
zelenih površin. Najmanjša priporočljiva velikost otroškega igrišča v zaključenem 
stanovanjskem območju je 200,00 m2. 
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5 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  

5.1 PROMETNA INFRASTRUKTURA 
Cilj občine Bohinj je s spremenjenimi prometnimi navadami in prometnim režimom izboljšati 
bivalno in delovno okolje ter zmanjšati vplive prometa na naravno okolje. Za dosego teh ciljev 
je potrebno izboljšati prometno infrastrukturo in javni potniški promet v občini in v Bohinjski 
Bistrici ter uvesti koncept urejanja in umirjanja prometa. 

Osnovo cestnega omrežja v Bohinjski Bistrici predstavljata regionalni cesti RI-209 (Lesce-Bled-
Bohinjska Bistrica-Jezero) in RIII-909 (Bohinjska Bistrica - Vresje-Sorica - Petrovo Brdo). V 
cestnem omrežju se načrtujejo: 

• obvoznica naselja, 
• prometni terminal severno od železniške postaje, 
• povezovalna cesta med Filbom in Belco, 
• rekonstrukcija Ajdovske ceste, 
• rekonstrukcija Triglavske ceste s krožiščem v središču naselja, 
• rekonstrukcija ostalih cest v naselju, pri čemer se zagotavlja površine za pešce in 

kolesarje. 

Ta poteka med Bitnjami in Bohinjsko Bistrico ob železnici, nato ob vzhodni strani gospodarske 
cone Lip-Bled ter se na njenem jugu  priključi na obstoječo cesto RIII-909 Bohinjska Bistrica-
Vresje-Sorica-Petrovo Brdo. Z obvoznico se izboljša dostopnost do gospodarske cone Lip-Bled 
in z izjemo tranzitnega tovornega prometa preusmeri večji del tovornega prometa izven 
centra naselja. V povezavi z urejanjem parkirišč se ustvarja pogoje za izvajanje koncepta 
umirjanja prometa v Bohinju (PNZ, Študija Možnosti zapor v Triglavskem narodnem parku). 
Severno od železniške postaje je načrtovana gradnja več etažnega prometnega terminala, v 
katerem se združijo železniške manipulativne površine, javna parkirna hiša za osebni in 
tovorni promet ter nova osrednja avtobusna postaja. Na območju med objektom Filbo in 
strugo Belce je načrtovana povezovalna cesta med obvoznico in Ajdovsko cesto, na kateri se 
uvede ustrezen prometni režim v območju. Zaradi načrtovane povezovalne ceste se ne sme 
bistveno spremeniti prometna obremenitev Ajdovske ceste, zato se na njej promet omeji na 
javni promet, lokalni dovoz in intervencijo ter omeji ali prepove tranzitni osebni in tovorni 
promet. Dolgoročno je v dveh odsekih načrtovana tudi dodatna obvozna cesta po severni in 
zahodni strani naselja: odsek na severni strani naselja od križišča pri prometnem terminalu do 
obstoječe regionalne ceste RI-209 pred bencinskim servisom ter odsek s traso od bencinskega 
servisa proti zahodu, preko potoka Bistrica, čez območje kampa Danica, do regionalne ceste 
RI-209 na zahodni strani naselja. 

Načrtovana je posodobitev Ajdovske ceste od križišča s Triglavsko in Savsko cesto ter 
Triglavske ceste v območju središča naselja. Rekonstrukcija vključuje ureditev ustrezne širine 
cestnega profila ter površin za pešce in kolesarje. Ureja se tudi druge odseke cest v naselju. 

Z načrtovanimi ureditvami bo vzpostavljen temelj povezav javnega potniškega prometa med 
naseljem in preostalim območjem občine. 

Lokalne ceste v naselju bo Občina urejala v smislu dvigovanja kakovosti tlakov, izvajanja 
ureditev za večjo varnost pešcev in kolesarjev ter ureditev za umirjanje motornega prometa. V 
območju UN je potrebna posodobitev oziroma izgradnja novih križišč. Križišča v območju 
strnjenega naselja Bohinjske Bistrice bodo celostno urejena kot pomembni javni odprti 
prostori. Z izvajanjem navedenih ukrepov bo v središču mesta za kolesarski promet in pešca 
zagotovljen dostop do osrednjih dejavnosti skozi varen in urejen odprt javni prostor. 

Temelj razvoja javnega prometa bo več etažni prometni terminal severno od železniške 
postaje, ki bo deloval v povezavi z železniško postajo. Od tu se bo nadzoroval in usmerjal 
javni potniški promet v občini. Avtobusna postaja v sklopu terminala bo nadomestila 
obstoječo avtobusno postajo ob Triglavski cesti. Območje prometnega terminala se načrtuje v 
skladu s smernicami za varstvo kulturne dediščine. Medkrajevni avtobusni promet bo iz smeri 
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Bleda potekal tako kot doslej, le da bo pred Bitnjami do Bohinjske Bistrice preusmerjen na 
obvoznico. Ob regionalni cesti RI-209 južno od Bitenj se uredi avtobusno postajališče. Od 
osrednje avtobusne postaje do priključka na obstoječo linijo po Savski cesti bo avtobus vozil 
po Ajdovski cesti. Na osrednji avtobusni postaji bo možno prestopiti na lokalne javne 
avtobuse (minibuse). Organizirane bodo najmanj tri smeri medkrajevnega in lokalnega 
javnega prometa znotraj občine: krožna pot Bohinjska Bistrica – Zgornja Bohinjska dolina – 
Spodnja Bohinjska dolina – Bohinjska Bistrica, Stara Fužina – planini Blato in Voje, Ribčev Laz 
– hotel Zlatorog in slap Savica. S tem bo zagotovljena dostopnost do vasi v obeh dolinah, do 
turističnih in smučarskih središč ter izhodišč za pohodništvo. Avtobusna postajališča bodo 
opremljena z enotnimi nadstrešnicami, klopmi in urbano opremo. Smeri in linije javnega 
prometa ter frekvenca voženj se bodo med letom prilagajale povečanim potrebam turistične 
sezone. Javni avtobusni promet je v Bohinjski Bistrici integriran z železniškim prometom in se 
ga lahko dopolnjuje s taksi službami. 

Načrtovane so samostojne peš poti ob vodotokih v naselju. Ob Belci od Triglavske ceste do 
arheološkega parka Ajdovski Gradec ter ob Bistrici v območju prenovljenega parka ob Zoisovi 
graščini. Pločnike se ureja in dopolnjuje na Savski cesti od bencinskega servisa do središča 
naselja ter na ulici Tomaža Godca, Triglavski, Ajdovski in Jelovški cesti, kjer to prostor 
omogoča. 

Območje Bohinjske Bistrice prečka regionalna kolesarska povezava Bohinj-Bohinjska Bela-
Bled, ki je na odseku v Spodnji dolini že izvedena. Kolesarsko pot se dopolni tudi v Zgornji 
dolini ter do Ukanca, poveže se jo z železniško postajo v Bohinjski Bistrici. V Bohinjski Bistrici 
se jo priključi na sistem kolesarskih stez oziroma prometnih površin mešanega kolesarskega in 
motornega prometa. Nivojsko ločena kolesarska steza se načrtuje ob obvoznici vzdolž 
železniške proge. Kolesarske steze so načrtovane na Savski cesti, na Triglavski cesti s 
povezavo do kampa Danica in na ulici Tomaža Gubca. Izven naselja in UN spada urejanje 
kolesarskega prometa v sklop regionalne kolesarske povezave, ki se ureja kot samostojna 
kolesarska pot. Ostale kolesarske poti potekajo po trasah lokalnih cest in poljskih poti, na 
katerih je potrebno urediti sistem označevanja. 

Za urejanje mirujočega prometa se načrtuje izgradnjo javne garažne hiše v sklopu 
prometnega terminalna. Parkirišče nad tunelom bohinjske železnice se dolgoročno ukine in se 
ga delno nadomesti z javnim parkiriščem med Jelovško cesto in železniško progo, ki je 
začasno do izgradnje javne garažne hiše v prometnem terminalu. Nad tunelom se načrtuje 
javna garažna hiša za potrebe smučišča Kobla. V sklopu kampa Danica se načrtuje javno 
parkirišče za največ 500 PM za avtomobile in avtodome. 

5.2 ZASNOVA OKOLJSKE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER 
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

Razvoj infrastrukturnih omrežij naj sledi gospodarskim in prostorskim potrebam območja. 
Potrebno je dopolnjevanje in rekonstruiranje obstoječe gospodarske infrastrukture na 
območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetsko opremljenostjo zlasti v 
smeri preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja naravnega okolja. Območja  prenove in 
predvidena poselitvena območja naj vključujejo celovito ureditev prometne, komunalne, 
energetske in druge infrastrukture. 

5.2.1 OSKRBA S PITNO VODO 

Območje UN Bohinjska Bistrica se napaja iz centralnega vodovodnega sistema, ki zajema 
območje od Ukanca do naselja Nomenj in Staro Fužino. Javno vodovodno omrežje je treba 
delno obnoviti ter izvesti potrebne dopolnilne gradnje. Vsi objekti morajo biti priključeni na 
javno vodovodno omrežje razen v posebnih primerih, kjer je objekt oddaljen več kot 200 m 
od javnega vodovodnega omrežja in ga v skladu s stališčem pristojne službe ni mogoče 
priključiti na vodovodno omrežje. Za tovrstne objekte je možno zagotoviti vodooskrbo iz 
individualnih sistemov, vendar jih je treba vključiti v sistem javne oskrbe v smislu zagotavljanja 
in dobavljanja pitne vode ter zagotavljanja minimalnih tehnično higienskih pogojev. 
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5.2.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE 

Celoten kanalizacijski sistem UN Bohinjska Bistrica se navezuje na obstoječo čistilno napravo, 
ki se bo po izgradnji povezovalnega kanala in nove centralne čistilne naprave v Logu, ukinila. 
Praviloma morajo biti vsi objekti na območjih, kjer je načrtovana gradnja kanalizacijskega 
omrežja ali le-to že obstaja, priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Če le-to še ni 
zgrajeno, gradnja novih objektov praviloma ni možna, razen, če se hkrati z gradnjo novih 
objektov gradi tudi javno kanalizacijsko omrežje. Za objekte, ki so oddaljeni več kot 150 m za 
gravitacijski priklop oziroma več kot 100 m in višino nad 10 m za tlačni priklop na javno 
kanalizacijo je predvidena uporaba individualnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne 
vode, za katera pa je treba zagotoviti ustrezno evidenco ter stalni nadzor. Priporočena je 
uporaba malih čistilnih naprav različnih čistilnih tehnologij, ki bi zadoščale okoljskim 
zahtevam in bile hkrati enostavnejše, cenovno sprejemljive in z manjšimi obratovalnimi in 
vzdrževalnimi stroški. 

5.2.3 RAVNANJE Z ODPADKI 

Koncept ravnanja z odpadki se izvaja z odvozom odpadkov iz prevzemnih mest ob objektih, 
vzpostavitvijo ekoloških otokov ter ločenim zbiranjem frakcij odpadkov. Nadaljnji koncept 
ravnanja z odpadki bo temeljil na preprečevanju in zmanjševanju nastajanja odpadkov. 

V območju Centralne čistilne naprave Bohinj se zagotovi sortirnica odpadkov. V sklopu 
projekta CERO Gorenjska, v okviru katerega je predvidena gradnja centra za ravnanje z 
odpadki 1. reda, bo dolgoročno urejen način ravnanja z odpadki v smislu končne predelave 
oz. odlaganja odpadkov. 

5.2.4 OSKRBA Z ENERGIJO 

Oskrba z električno energijo je zagotovljena iz razdelilne transformatorske postaje RTP Moste, 
ki je vključena na daljnovod Moste-Bled-Bohinj. Po izgradnji 110kV daljnovoda RTP Bohinj - 
RTP Železniki bo bistveno izboljšana zanesljivost napajanja in tudi kakovost oskrbe območja 
UN Bohinjska Bistrica. Lokalni energetski koncept občine Bohinj za območje Bohinjske Bistrice 
narekuje zamenjavo starih, tehnološko neustreznih kablovodov. 

Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije, predvsem lesne biomase in sončne energije. V 
lokalnem energetskem konceptu celotne občine je za območje UN Bohinjska Bistrica možnost 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso opredeljena kot dolgoročno najbolj priporočljiva 
energetska oskrba z vključitvijo najmanj vseh večjih porabnikov, vseh občinskih zgradb ter 
skupnih kotlovnic na zaokroženem območju. Vse novogradnje, ki se bodo na tem območju 
gradile v prihodnje, se priključijo na sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v primeru 
izvedbe). 

Skupinski in daljinski sistemi ogrevanja imajo prednost pred individualnim, zato je pri vseh 
novogradnjah potrebno preučiti možnost tovrstne oskrbe z energijo (novi skupinski in 
daljinski sistemi, priključitev na obstoječe sisteme). Pri vseh novih sistemih je potrebno preučiti 
možnosti za soproizvodnjo toplote in električne energije ali trigeneracije z visokim 
izkoristkom. 

5.2.5 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 

Območje UN Bohinjska Bistrica se opremlja s sistemom kabelskih televizijskih in 
telekomunikacijskih omrežij. S tem bodo zagotovljene potrebe po pretežno individualnih 
telekomunikacijskih storitvah (kabelsko TV omrežje, internetni dostop) in vzpostavljena 
infrastruktura za potencialni razvoj telekomunikacijskih storitev v lokalnih skupnostih. Za 
razvoj mobilnih tehnologij in radiodifuzije bo treba na mikrolokacijski ravni opredeliti 
izhodišča za umeščanje vseh novih baznih postaj oziroma radiodifuzijskih oddajnikov v 
prostor in pogoje, pod katerimi bodo tovrstne gradnje možne. 
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6 PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI ZA ENOTE UREJANJA 
ZA KATERE SE IZVEDE OPPN 

Območje občine Bohinj je razdeljeno na dve funkcionalni enoti (v nadaljnjem besedilu: FE). FE 
je območje z enovitimi naravnimi in ustvarjenimi sestavinami ter enotnimi funkcionalnimi 
značilnostmi. Na območju FE se določijo skupna izhodišča za podrobnejše urejanje prostora. 
Bohinjska Bistrica spada v FE Bohinj. 

Preglednica 1: Funkcionalne enote. 

Oznaka funkcionalne enote Ime funkcionalne enote 

TNP Triglavski narodni park  

BOH Bohinj 

 

Območje UN je v nadaljevanju razdeljeno na posamezne enote urejanja prostora (v 
nadaljnjem besedilu: EUP). Vsaki EUP se predpiše eno vrsto ali več vrst podrobnejše namenske 
rabe prostora. Označevanje EUP se razlikuje v strnjenem naselju oziroma v odprtem prostoru 
(oznaka izhaja iz imena naselja ali geografskega oziroma ledinskega imena območja). 

V UN Bohinjska Bistrica se prostorski razvoj načrtuje z OPPN v treh območjih: 

• kamp Danica (BB-31), 
• stara ribogojnica (BB-29), 
• prometni terminal (BB-16), 
• zbirni center (BB-23), 
• območje GP Bohinj (BB-14). 

6.1 KAMP DANICA (BB-31) 

 
Slika 13: Prikaz podrobnejše namenske rabe na območju kampa Danica. 
 
V postopku priprave OPPN je obvezna pridobitev celovitih urbanističnih, arhitekturnih in 
krajinsko-arhitekturnih ter prometnih strokovnih rešitev, ki jih potrdi pristojna služba občinske 
uprave. V kampu so dopustna šotorišča in prostori za avtodome. Zagotovi se ureditev 
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športnih igrišč in otroškega igrišča. Pri urbanistični zasnovi območja in načrtovanih gradnjah 
je treba upoštevati: 

• del območja ob glavni cesti R1-209 je treba nameniti ureditvi javnega parkirišča 
(največ 500 PM), ki pokriva vse potrebe kampa in del potreb naselja po parkirnih 
mestih za osebna vozila in avtodome, 

• med glavno cesto R1-209 ter območjem parkirišča in kampa je treba v širini 15,00 m 
urediti ločevalni zeleni pas (hrupna, vizualna ločitev), 

• v koridorju načrtovane obvoznice Bohinjske Bistrice se ne načrtuje novih ureditev 
oziroma se načrtuje ureditve, ki se jih lahko pred gradnjo obvoznice odstrani na 
enostaven način. Na čigave stroške se ureditve odstranijo, se določi v OPPN 
(upravljavec kampa, Občina ali oba skupaj). 

Do izvedbe OPPN je v območju dopustno: 

• vzdrževati, rekonstruirati in odstraniti obstoječe objekte, naprave in ureditve, 
• obstoječih površin kampa ni dopustno širiti, ohranja se kmetijska raba ostalih površin, 
• na parc. 970/1, 968/3 in 968/6 vse k.o. Bohinjska Bistrica je dopustna ureditev 

parkirišča za največ 500 PM, ki se v OPPN lahko na novo prostorsko umesti, 
• dopustno je ograditi kamp, 
• na vzhodni strani območja je dopustno zgraditi kolesarsko pot s povezavo preko Save 

Bohinjke na severni strani. 

Ohranjati je treba obrežno vegetacijo vodotokov in geomorfologijo rečne terase. 

6.2 STARA RIBOGOJNICA (BB-29) 

 

Slika 14: Prikaz podrobnejše namenske rabe na območju stare ribogojnice. 
 

Gre za celovito prenovo stare ribogojnice v površine za turizem. 

Obvezna je izdelava variantnih strokovnih prostorskih preveritev, in sicer kot celovite 
urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne variantne strokovne rešitve, s katerimi se 
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določi tudi prometna zasnova, programske rešitve, višinski gabariti itd. Vsaj ena variantna 
rešitev naj upošteva zgodovinske značilnosti območja fužin in preveri možnost vključitve 
obstoječih objektov v predstavitev zgodovine območja. Najustreznejšo variantno rešitev 
potrdita pristojna služba občinske uprave in organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine. 

Posegi se izvajajo izven območja naravne vrednote. 

6.3 PROMETNI TERMINAL (BB-16) 

 

Slika 15: Prikaz podrobnejše namenske rabe na območju prometnega terminala. 
 
Načrtovana je gradnja prometnega terminala s centralno avtobusno postajo, železniško 
postajo in javno parkirno hišo z mesti za osebna vozila, avtobuse in tovorni promet. Višina 
objektov prometnega terminala mora biti v severnem delu območja nižja in ne sme presegati 
kote železniške proge. V južnem delu območja med objekti Filbo in železniško progo ne 
smejo presegati višine 11,00 m nad koto železniške proge. Z javno parkirno hišo se uresničuje 
koncept urejanja mirujočega prometa v občini in je zanjo obvezna izvedba javnega natečaja. 

Celovito se ureja prometna zasnova območja s katero je treba zagotoviti: 

• povezovalno cesto med obvoznico in Ajdovsko cesto, 
• ustrezen priključek povezovalne ceste in območja prometnega terminala na 

obvoznico, 
• ustrezne dostope obstoječih in načrtovanih objektov na prometno omrežje, 
• pešpot ob potoku Belca, 
• ustrezen prometni režim v območju, tako da se zaradi načrtovanih ureditev in 

objektov ne bo bistveno spremenila prometna obremenitev Ajdovske ceste (omejitev 
prometa na povezovalni cesti na javni promet, lokalni dovoz in intervencijo ter 
omejitev ali prepoved tranzitnega osebnega in tovornega prometa). 

Povezovalna cesta se načrtuje na zahodni strani območja, razen če se v okviru strokovnih 
podlag za OPPN zagotovijo ustreznejše rešitve. Če zaradi prostorskih in višinskih omejitev ni 
možno zagotoviti ustreznejšega poteka ceste, je dopustno poseči v brežino potoka Belca, 
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vendar na čim krajšem odseku in s čim manjšim vplivom na vodotok, relief brežine in obrežno 
vegetacijo. 

Obvezna je izvedba variantnih strokovnih prostorskih preveritev. Za načrtovane ureditve je 
treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave. 

Če se gradnja povezovalne ceste in prometnega terminala ne izvaja sočasno je treba 
zagotoviti, da gradnja enega ne onemogoči gradnje in priključevanj drugega. Prav tako 
izvedba povezovalne ceste ne sme onemogočiti povezave s peš potjo ob potoku. 

Na delu območja velja Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP 
Železniki–RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009), ki se mu predvideni OPPN prilagodi. 

6.4 ZBIRNI CENTER (BB-23) 

 

Slika 16: Prikaz podrobnejše namenske rabe na območju prometnega terminala. 
 

Zbirni center ostaja v tem območju do preselitve na drugo lokacijo v občini. V primeru potreb 
po širitvi na tej lokaciji, je potrebno urejanje z OPPN za širitev. Do izvedbe OPPN so dopustne 
rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve obstoječih objektov. 

Ohranja se obstoječa vegetacija. Posege v prostor se umakne iz območja naravne vrednote 
Belca ID 5284. 
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6.5 OBMOČJE GP BOHINJ (BB-14) 

 

Slika 17: Prikaz podrobnejše namenske rabe na območju GP Bohinj (pod železniško postajo). 
 
Predviden OPPN za osrednje območje centralnih dejavnosti v naselju. Obvezna je izdelava 
celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih rešitev v 
skladu s 172. členom tega odloka. 

Višina objektov: P+1+M. 

Zagotoviti je treba možnost peš povezave med železniško postajo in potokom Belca. Širina 
javno dostopne površine, ki vključuje peš povezavo, je najmanj 10,00 m. Čez potok je 
dopustno urediti brv, ki se navezuje na pešpoti v EUP BB-13. 

Ureditev dostopov do Triglavske ceste ne sme poškodovati drevoreda ob Triglavski cesti. 
Pridobiti je treba pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. 

Za načrtovane ureditve v območju in za brv čez potok Belca je treba pridobiti pogoje in 
soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave. 
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7 SEZNAM OBMOČIJ ZA KATERE VELJA OBVEZNOST 
JAVNEGA NATEČAJA 

Strokovne rešitve prostorskih ureditev se pridobijo z javnim natečajem, kadar gre za 
načrtovanje prostorske ureditve ob javnih površinah, prostorske ureditve z javnim 
programom, za kompleksne prostorske ureditve, za prostorske ureditve v vplivnem območju 
prostorskih dominant ali za prostorske ureditve, ki so same prostorske dominante. Javni 
natečaj se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih natečajev. 

Obveznost javnega natečaja se z UN določi za naslednja območja OPPN: prometni terminal. 
Prav tako se obveznost javnega natečaja določi za srednjo šolo, ki se jo dolgoročno načrtuje v 
EUP BB-9. 

Strokovne rešitve prostorskih ureditev se lahko pridobijo tudi z izdelavo variantnih rešitev. 
Variantne rešitve izdela več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da jih je mogoče 
med seboj primerjati. Primerjajo se z urbanističnega, okoljskega in ekonomskega vidika. 
Najustreznejšo variantno rešitev, ki jo predlaga študija variant, potrdi pristojna služba 
občinske uprave. Obveznost izvedbe variantnih strokovnih prostorskih preveritev se določi za 
naslednja območja v UN Bohinjska Bistrica: na Polani in prometni terminal. 

 

 




