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Bohinjska Bistrica
Izvleček: Naloga opisuje prostorski in časovni

razvoj naselja Bohinjska Bistrica,
natančneje od franciscejskega katastra (1826) do danes. Zajema demografske kazalce od
prvega štetja dalje in gospodarski razvoj ter njegov vpliv na sam razvoj kraja od čistega
agrarnega stanja preko fužinarstva, turizma do industrializacije.

Ključne besede: regionalna geografija, geografija naselij, zgodovina, Bohinjska
Bistrica

Bohinjska Bistrica
Abstract: The paper follows the development of the Bohinjska Bistrica settlement in
regard to space and time, focusing on the period between the Franziscean land cadastre
(1826) and present day. It includes the demographic indicators from the first census
onwards, as well as the economic development and its influence upon Bistrica, initially a
fully rural settlement, which later acquired ironworks, became a tourist attraction, and
was industrialised.
Key words: regional geography, urban geography, history, Bohinjska Bistrica
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1. UVOD
Naselje Bohinjska Bistrica leži na jugovzhodnem delu bohinjske kotline, katera se v
podolgovati obliki, v smeri vzhod-zahod, razteza na jugovzhodnem delu Julijskih Alp.
Zgodovinski razvoj je naselje pripeljal od majhne vasice brez širšega pomena do današnje
funkcije središčnega kraj za celotno bohinjsko občino.
Namen je prikazati razvoj Bohinjske Bistrice in z njim povezano širitev v prostoru in
času.
Najstarejši viri, ki omenjajo Bistrico, so urbarji blejske gospode (Briksenški škofje), ki
opisujejo le lastnike hiš in njihovo premoženje. Prvi načrt (franciscejski kataster), ki
grafično prikazuje naselje, je iz leta 1826 in od takrat do danes lahko spremljamo
prostorski razvoj naselja. Franciscejskemu katastru je sledil reambulančni kataster iz leta
1869. Ta vsebuje parcelne številke, ki zvečine veljajo vse do danes. Tako, lahko od
slednjega dalje natančno spremljamo oblikovanje parcel, na katerih so skozi čas zrasle
hiše. Med današnjim in reambulančnim katastrom imamo na voljo še katastrski načrt iz
leta 1942. Današnje stanje (leto 2000) pa lahko vidimo že iz digitalnega katastra.
Tematske karte, ki prikazujejo širitev Bistrice, so v tej nalogi izdelane na podlagi
podatkov treh katastrskih situacij leta 1869, 1942 in 2000. Poleg načrtov nam kataster
nudi tudi imenike lastnikov parcel in objektov. Z njihovo pomočjo lahko ugotavljamo
razvoj posameznih objektov skozi čas; tu so mišljeni predvsem splošno pomembni
objekti, kot so šola, Zoisov grad, nekdanji hoteli itd. Prva katastra (franciscejski in
reambulančni) sta nam na razpolago v arhivu Slovenije, kasnejše pa hranijo v arhivu
geodetske uprave Slovenije v izpostavi Radovljica.
Podatke o številu hiš in demografskih kazalcih, kot so število prebivalcev, spol, starostna
sestava, zaposlitvena struktura in podobno, lahko na primeru Bistrice spremljamo vse od
leta 1869. Od prvega popisa leta 1869 do prve svetovne vojne lahko dobimo statistične
podatke v repertorijih (imenikih). Ti vsebujejo podatke o številu prebivalcev naselja, o
spolu, občevalnem jeziku (ne materinem, kar je bilo v kasnejši jugoslovanski statistični
praksi) in veroizpovedi. Poleg demografskih podatkov vsebujejo še število hiš in navajajo
vse storitvene dejavnosti v kraju. Zadnji imenik za leto 1910 je bil izdan z devetletno
zamudo (1919) zaradi prve svetovne vojne in dejstvo, da današnje slovensko ozemlje ni
več spadalo pod avstrijsko oz. madžarsko krono, marveč pod kraljevino SHS. Te
statistične podatke lahko najdemo za čas med obema vojnama v popisih leta 1921 in
1931. Po drugi svetovni vojni, zlasti po letu 1953, so statistični podatki številnejši. Do
današnjih dni jih lahko spremljamo prek sedmih popisov (1948, 1953, 1961, 1971, 1981,
1991 in 2002). Povojna statistika je začela spremljati število hiš šele od leta 1961 dalje.
Ni pa več ugotavljala števila hiš temveč število stanovanj in njihovo opremljenost. Iz teh
podatkov lahko spremljamo razvoj oziroma širitev naselja le deloma, kajti to je bil čas, ko
so začeli graditi večstanovanjske objekte in posamezno stanovanje ne predstavlja
samostojne hiše. Ta manjkajoč podatek o številu hiš se lahko dopolni s katastrskimi
dodatki, ki vsebujejo novogradnje za vsako leto.
Natančnejše preverjanje podatkov o sami širitvi naselja in njegovi spreminjajoči se
funkciji je zahtevalo terensko delo v samem naselju.
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Podatke o razvoju naselja pa lahko črpamo tudi iz različnih publikacij, ki jih naloga
navaja v literaturi. Tu bi predvsem izpostavil dva avtorja, ki sta nadrobno obdelala razvoj
Bistrice od konca devetnajstega stoletja do šestdesetih let dvajsetega stoletja. To sta dr.
Metod Vojvoda, ki je v svoji disertaciji obdelal geografski razvoj celotnega Bohinja do
leta 1965, in Tomaž Budkovič, ki v svojih knjigah zajema čas pred in med razpadom
Avstro-Ogrske na področju Bohinja in Bohinjske Bistrice. Različne posameznosti v
razvoju Bistrice, zlasti v zadnjem obdobju, so odkrili tudi intervjuji z Bistričani.
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2. FIZIČNO GEOGRAFSKI OPIS PROSTORA

2.1 GEOGRAFSKO POLOŽAJ
Bohinj je alpska kotlina s povprečno nadmorsko višino okoli 520 m., ki leži na
jugovzhodnem delu Julijskih Alp kot zaključena celota odmaknjena od prevetrene
Ljubljanske kotline, do katere jo na vzhodu zapirata planoti Pokljuka in Jelovica, ki
sta ločeni s sotesko, skozi katero poteka edina nižinska cestna in železniška povezava
z ostalo Slovenijo.
Njena podolgovata oblika se razprostira v smeri vzhod-zahod. Melik (1950) jo je
opredelil kot »veliko gorsko sotesko«. Dolga je okoli 20 km in na najširšem delu
široka 5 km. Na zahodnem delu jo zapolnjuje največje stalno slovensko naravno
jezero, veliko 3,18 km², ki ga na severu zapirata planina Vogar (1054 m) in stena
Komarča kot južni rob doline Triglavskih jezer. Na zahodu omejuje jezero
akumulacijska ravnica reke Savice, ki se izliva vanj, izvira pa iz slapa Savica. To
območje se imenuje Ukanc. Opisani ravninski del se proti zahodu bolj in bolj strmo
dviga na kraško planoto Komno (1520 m), ki tvori zatrep Bohinjske doline. Na jugu
je jezerska kotanja obdana s strmim dolomitnim pobočjem Mirnjaka, katerega vrh
predstavlja pomolasto oblikovana kraška planota Vogel, visoka okoli 1500 m. Na
zahodu jo omejuje Žagarjev graben, na vzhodu pa dolina Suhe. Južno od nje se strmo
dviga zahodni del grebena Spodnjih Bohinjskih gora.
Vzhodno od jezera se kotlina odpira v dve dolini ti. Zgornjo in Spodnjo, ki ju ločujeta
apneniški hrbet Rudnica (946 m.) in Šavnica (Kras) (863 m.) z vmesnim sedlom
Senožeta (656 m.), v manj odpornih jurskih skrilavcih. Že ime narekuje njegov
gospodarski pomen. Zgornjo dolino na severni in zahodni strani omejujejo bohinjske
planine na robu planote Pokljuka v povprečni nadmorski višini 1000 m.. Na
zahodnem delu je Pokljuka omejena z globoko vrezano ledeniško izoblikovano dolino
Voje, ki se steka pravokotno na bohinjsko kotlino in jo doseže pri vasi Stara Fužina.
Na zahodu zapirajo Voje Fužinske planine. Zgornja in Spodnja dolina sta povezani na
zahodni strani z ravninskim svetom, ki leži med jezerom na zahodu in Rudnico na
vzhodu. Na srednjem delu obeh dolin je najnižji prehod med njima že omenjeni
preval Senožeta, ki je v preteklosti tudi predstavljal funkcionalni prehod. Na skrajnem
vzhodu se obe dolini povezujeta preko ti. Korit, tesni, ki jo je izdolbel potok Jereka,
kjer je na desnem bregu tudi speljana cesta, na nekaterih odsekih vklesana v kamnito
pobočje.
Spodnja dolina ali po domače na Bukovem ali tudi Bukova dolina je ime dobila po
nekdaj košatem bukovem gozdu, saj je bila v času pred 15. stoletjem tu le vas Savica,
od katere se je do jezera razprostiral bukov gozd (Melik, 1950).
Oblika Spodnje Bohinjske doline, ki je širša od Zgornje, je posledica depresije, v
katero je v srednjem in zgornjem oligocenu segal zatok Panonskega morja in odložil
usedline iz sivih glinenih laporjev in peščenjakov. Te plasti so se ohranile do višine
950 metrov in so najbolj na široko odložene okoli Bohinjske Bistrice. V miocenu in
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pliocenu se je morje od tu že umaknilo (Melik, 1927). Ocenjuje se, da je najvišja
terasa v Spodnji Bohinjski dolini predglacialne starosti na višini okoli 650 m.. To
široko teraso tvorijo Zagradec na južni strani Bohinjskega jezera ter dalje Senožeta in
Korita, ki sta del hrbta, ki ločuje dolini. Vse ostale terase v Spodnji Bohinjski dolini
so nastale po ledeni dobi. Vrezovanje predglacialnih rek je prekinila ledena doba.
Takrat je led polzel iz okolice Triglava v Bohinjsko kotlino in obrusil površje ter
odložil številne morene in ledeniške nasipe1. Po ledeni dobi je ponovno oživela rečna
erozija in odnašala ledeniški material.
Fotografija 1: Bohinjska kotlina, v ospredju Zgornja dolina

Vir: Štukelj, 2006

Po Spodnji dolini teče reka Sava Bohinjka, ki se v lahkotnem drncu spušča od
Bohinjskega jezera po vsej dolini proti vzhodu. Na skrajnem vzhodnem delu Spodnje
doline, kjer jo deloma zapira vzpetina Ajdovskega gradca (582 m.), kot skrajni
severozahodni del planote Jelovice. Za voljo tega Sava Bohinjka spremeni svojo
smer zahod-vzhod v severovzhod in se spusti v Nomenjsko kotlinico, ki predstavlja
skrajni vzhodni del Bohinjske kotline in je vpeta med planoti Pokljuko na severu in
Jelovico na jugu. Na vzhodu Nomenjsko kotlino zapira Soteska, skozi katero se
nadaljuje pot Save Bohinjke proti Blejskemu kotu. Po vsem svojem toku teče po svoji
nasutini, v katero je vrezala terase.
Na skrajnem vzhodu je najširši del Spodnje Bohinjske doline. Na jugovzhodu tega
razširjenega dela je naselje Bohinjska Bistrica. Na severu jo od Savine struge ločijo
tri terase v višini 7 do 9 metrov (Melik, 1934). Neposredno ob reki in na prvi terasi so
tanke in mlade nerazvite obrečne prsti, ki so večkrat poplavljene in neprimerne za
1

Te ledeniške tvorbe so različnih starosti. Tako so v Bohinju najstarejši ostanki ledene dobe iz riškega
obdobja morena na planini Prvi Vogel in talna morena na Pokljuki pod debelo plastjo preperline. Mlajše
morene in nasipe iz würmske dobe so na planoti Jelovica in na južnem robu Pokljuke. Na tem območju je
najbolj zastopan umikalni stadij v bühelski dobi, ki ga je Melik razdelil na tri stopnje in jih poimenoval
»bohinjske stopnje« (Melik, 1954).
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kmetijstvo. Zato tu uspevajo le logi in vrbovja (Lovrenčak, 1981). V okolici naselja
(ledinsko ime Log) pa so nekoliko debelejše rjave prsti z več humusa. Tu je še sedaj
nekaj obdelanih njiv. Na zahodni strani omejuje naselje razgibana planota Dobrava
(540-580 m), ki sega do vasi Polje na zahodu. Sestavljajo jo oligocenskimi sedimenti.
Prekrita je s talno moreno, na njej pa je težka ilovnata glina. Na vsej planoti so
travniki in senožeti, med katerimi se širijo posamezne skupine dreves (prevladuje
smreka) in grmovje. Redke so posamezne njive na obrobju Dobrave v bližini
Bohinjske Bistrice (Na Poljani). Večji kompleks njiv je na zahodni strani ob edinemu
zaselku na Dobravi Žlanu.
Fotografija 2: Bohinjska Bistrica, posneta s severozahoda

Vir: Štukelj, 2006

Južno od Bohinjske Bistrice se svet dviga proti Ravenski terasi (715 m). Pobočje
terase je prav tako kot Dobrava zgrajeno iz oligocenskih sedimentov in prekrito z
morenskim materialom. Ta pas se vleče na vzhod vse do Nemškega rovta. Tu je
površje zelo razgibano, ker sta ga izoblikovala glavna potoka Bistrica in Belca ter
njuni pritoki. Oba potoka izvirata na meji med oolitnim apnencem jurske starosti in
oligecenskimi sedimenti, v katerih se menjajo glinavci, laporji in peščenjaki. Oba
potoka imata stalne in občasne pritoke. Bistrica teče po zahodnem robu Bohinjske
Bistrice in se zliva v Savo Bohinjko. Prav tako se vanjo niže zliva potok Belica, ki
prečka naselje na vzhodni strani in ima večja in stalna desna pritoka Globočnik in
Stržnica ter občasnega Butanico, ki izvira blizu Nemškega rovta. Pobočje Ravenske
terase in samo teraso prekriva močno glinasto ilovnata in kisla prst. Na njej
prevladuje predvsem smrekov gozd in travniki, le na Ravenski terasi neposredno ob
zaselku Ravne najdemo nekaj obdelanih njiv. Nad Ravensko teraso se svet hitro dviga
na pobočja Spodnjega Bohinjskega grebena, ki ga sestavlja skladoviti dachsteinski
apnenec s plastmi in vložki dolomita. Tu se prepletajo rendzine z rjavimi
karbonatnimi prstmi. Na tem pobočju raste mešani gozd, ki pa se po mojih
opazovanjih spreminja v prid smreke in ne bukve ali drugih listavcev. Gozdna meja
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sega tu do okoli 1600 metrov. V preteklosti je človek celo nižal gozdno mejo za
potrebe pašništva na bolj ravnih predelih severnega pobočja Spodnjih bohinjskih
gora. Taki primeri so Planina za Črno goro, Planina za Liscem, ki leži med dvema
pravokotnima grebenoma gledano v smeri Spodnjih bohinjskih gora Lisec (1653 m)
in Črna gora (1606 m) in planino Osredki. Planin je še več naprej proti zahodu in
vzhodu. Nekoč so jih zelo izkoriščali za potrebe paše živine v toplejšem delu leta,
nato je prišlo obdobje opuščanja paše in planine je začel zaraščati gozd. Po mojih
opažanjih se danes zopet vrača življenje na te visoke pašnike.
Višje proti vrhu grebena pokrivajo pobočje litosoli, na katerih uspevajo travniki in
rušje ter čvrsti šaš s triglavskim sviščem in julijski mah (Lovrenčak, 1981). Prav na
grebenu izstopa Črna prst s svojo floro, delno celo endemično (kratkodlakava
popkoresa) (Mihelič, 1992).
Fotografija 3: Bohinjska Bistrica z (zahoda) Dobrave. V ozadju Pokljuka
in Jelovica

Vir: Štukelj, 2006

Na vzhodni strani Bohinjske Bistrice se svet prav tako hitro dviga na skrajni zahodni
del jeloviške planote, ki se konča s hribčkom Ajdovski gradec. Od Ajdovskega gradca
proti jugu do vasi Nemški rovt ob robu Jelovice se vleče pas masivnega oolitnega
apnenca jurske starosti. Naprej od tega pasu proti vzhodu v notranjost Jelovice
sestavlja tla skladovit dachsteinski apnenec s plastmi in vložki dolomita triasne
starosti (Osn. geol. karta SFRJ, 1984). Na pobočju so posamezni travniki, ki jih
obdaja košat mešan gozd, ki se širi naprej v notranjost jeloviške planote. Tudi v tem
gozdu prevladuje smreka.
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2.2 PODNEBJE BOHINJA
Na floro vpliva več dejavnikov, od naravnih do antropoloških. Med zelo
pomembnimi naravnimi dejavniki je podnebje. Za Bohinj pravijo, »da ima tu dež
mlade«, kar pa je meteorolog Miran Trontelj zavrnil s podrobno raziskavo podnebnih
parametrov, ki jih beležijo na tem prostoru na več postajah že preko 100 let,2 in
napisal » A podatki kažejo, da so si ta pregovor verjetno izmislili Bohinjcem
nevoščljivi zavistneži« (Trontelj, 1995, str. 5). Bohinjska kotlina se glede podnebnih
tipov deli na dva dela. Ves zahodni del kotline v okolici jezera in Zgornja bohinjska
dolina imata gorsko podnebje, natančneje, podtip podnebja nižjega gorskega sveta
zahodne Slovenije, za katerega je značilno, da so povprečne temperature
najtoplejšega meseca nad 10 ºC in da spada pod submediteranski padavinski režim.
Značilne so ostre zime in kratka poletja. Po dolini Save Bohinjke navzgor seže v
Spodnjo bohinjsko dolino zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Za
ta tip podnebja je značilno, da je povprečna aprilska temperatura nižja od oktobrske in
da prav tako spada pod submediteranski padavinski režim (Geo. atlas Slo., 1998).
Bohinj ima zaradi svoje lege in geomorfološke oblike posebnosti. Njegova kotlinska
oblika poraja pogoste temperaturne obrate v zimskem delu leta, kar povzroča pogosta
meglena jutra. Velika količina padavin, zlasti na zahodnem delu kotline, je posledica
prihajajočih vlažnih zračnih mas z zahoda, ki so na bovški in tolminski strani zaradi
gorske pregrade prisiljene dvigniti se, zato se kondenzirajo in padejo v obliki dežja ali
snega. Primerjava padavin pri Domu na Komni, kjer jih je povprečno nad 3000 mm, s
čimer sežejo v sam slovenski vrh, in pod vznožjem Komne v Ukancu, kjer jih pade
povprečno rahlo pod 2900 mm, še ne pokaže večjih razlik. Že manj kot dvajset
kilometrov proti vzhodu, se pravi v Bohinjski Bistrici se povprečna količina padavin
zmanjša na dobrih 2100 mm. Vzdolž Save Bohinjke se letna količina padavin na vsak
kilometer zniža za dobrih 60 litrov na km² (Trontelj, 1995).
Preglednica 1: Povprečna količina padavin za obdobje od leta 1961 – 1990 merjeno
na meteorološki postaji Bohinjska Bistrica (507 m)
mesec

jan.

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

jul.

avg.

sep.

okt.

Nov.

dec.

letno

povp.

148

134

148

176

183

180

160

189

199

215

294

172

2198

max.

478

471

525

458

384

342

297

415

824

723

644

457

2845

7

20

1596

min.
0
2
0
16
35
61
35
34
41
0
Vir: Klimatogeografija Slovenije, količina padavin : obdobje 1961-1990, 1995

Preglednica 1 nam pokaže sliko povprečne razporeditve padavin po mesecih za to
obdobje. Tu lahko vidimo, da je primarni višek padavin jeseni (november-294 mm),
2

Opazovalne postaje za Bohinj in bližnjo okolico so postavljali v različnih obdobjih in nekatere so tudi
prenehale delovati ali pa delovale do današnjih dni z vmesnimi prekinitvami. Postaje so na tem območju
začeli postavljati v drugi polovici 19. stoletja, drugod pa tudi že mnogo prej (Trst leta 1779). Najstarejša
postaja je bila postavljena prav v Bohinjski Bistrici leta 1871 in z vmesnimi prekinitvami deluje še danes .
Na njej je prva merjenja temperature in opazovanje padavin opravljal bistriški župnik Janez Mesar. Na tej
postaji merijo danes neprofesionalni opazovalci (Trontelj, 1995).
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sekundarni pa poleti (avgust-189 mm). Najmanj padavin pade pozimi (februar-134 mm),
ki ji sledi pomlad (148 mm).
Preglednica 2: Povprečna količina padavin za obdobje od leta 1961 – 1990,
merjeno na meteorološki postaji Ukanc (530 m)
Mesec

jan.

feb.

mar.

apr.

Maj

jun.

jul.

avg.

Sep.

okt.

nov.

dec.

letno

povp.

211

181

211

244

249

234

200

210

257

280

392

245

2915

max.

767

627

670

504

447

468

394

497

1122

1067

923

690

3879

min.

0

14
27
34
35
85
37
67
60
1
9
28
Vir: Klimatogeografija Slovenije, količina padavin : obdobje 1961-1990, 1995

2053

Ne samo količina padavin temveč tudi število dni s padavinami se zmanjšuje od zahoda
proti vzhodu. V Ukancu je povprečno število dni s padavinami nad 1litrom na m² 129,
medtem ko jih je v Bistrici kar štirinajst manj (115 dni). Če primerjamo z Ljubljano, ki
ima 114 dni s padavinami nad 1 litrom na m², ugotovimo, da v Bohinju le ni mnogo več
deževnih dni, le da so padavine bolj intenzivne (Trontelj, 1995).
Povprečno število dni s snežno odejo na dnu bohinjske doline znaša v Ukancu in Stari
Fužini 100 dni, na Bistrici pa 80. Z večanjem nadmorske višine in z osojno lego se število
dni veča.
Na splošno lahko klimatske razmere v Bohinju zaključimo z mislijo Jurija Kunavra:
»Alpska klima z obilico moče v glavnem ustreza gozdu in pospešuje rast travne
vegetacije, kar posredno dviga pomen živinoreje. Nestanovitno vreme pa na drugi strani
hromi rast turistične dejavnosti v tem vabljivem gorskem svetu.« (Kunaver,1972, str.5)
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3. ZGODOVINA BOHINJA IN BOHINJSKE BISTRICE
DO LETA 1826
3.1 ZGODOVINA DO FEVDALIZMA
Dosedanje raziskave bohinjskega območja niso odkrile sledov obstoja človeka v
neolitskem obdobju. Najstarejši artefakt najden na širšem območju je bronasto bodalo iz
Lipance. Umestimo ga lahko v čas 1300 do 1200 pr.n.š., to je doba kulture žarnih
grobišč. Toda takrat ta del pokrajine še ni bil stalno poseljen. Do stare železne dobe ali ti.
Halštatske dobe3 se je človek mudil v tej kotlini le zaradi lova, prehoda in začasnega
bivanja. Ni sledov o njegovi stalni naselitvi.
Arheološka izkopavanja so pokazala, da je mogoče o stalni naselitvi na tem območju
govoriti šele od stare železne dobe dalje. Območje Bohinja je spadalo pod svetolucijsko
kulturno skupino, ki je obsegalo Posočje in Bohinja. Kultura je dobila ime po najdišču pri
Sv. Luciji (Mosta na Soči). To je obdobje, ko je Bohinj postal kulturna pokrajina in
skoraj vsa današnja naselja so se razvila iz že takratnih manjših zaselkov. To velja za
Bohinjsko Bistrico, Jereko, Češnjico, Srednjo vas, Studor, Staro Fužino, Žlan, Brod in
Savico. To se pravi, da lahko iščemo kontinuiteto teh naselij od zadnjega desetletja 7. st.
pr. n. š. do danes (Gabrovec, 1987). Naselitev je bila zelo načrtna. To lahko sklepamo z
obrambnega vidika, da so bili postavljeni Ajdovski gradec in Malo gradišče na vzhodu
pri vstopu v Spodnjo bohinjsko dolino ter Jereka in v njeni bližini Dunaj na prehodu v
Zgornjo dolino. S temi braniki so bila naselja v notranjosti doline zavarovana pred
morebitnimi napadalci z vzhoda. Poleg tega so upoštevali tudi bioklimatske in druge
pogoje za bivanje. Gradili so na vzpetinah, prisojnih legah in zavetrnih lokacijah, blizu
vodnih virov. Niso pa gradili na obali jezera zaradi nevarnosti poplav. Vedno so gradili
na neplodnem skalnatem robu med plodno ravnico in gozdno strmino. V Bohinju so bile
odkrite hiše, zgrajene iz lesa, kamenja in z ilovico ometane. Ta tip hiše so našli tudi pri
Mostu na Soči, od tod tudi predvidevanja o skupni kulturi. Poleg bivalnih hiš so našli tudi
delavnice, topilnice železa in kovačnice oziroma obrtne delavnice. O topilnicah največ
govorijo ostanki žlindre. Odkrili so tudi ralo, kar nas opozori na poljedelstvo. Našli so
tudi 50 grobov iz tega obdobja. Zanimivo je, da sta bili kulturi Bohinja in Posočja
3

Hallštatska kultura ali starejša železna doba je trajala od okoli 750 – 450 pr.n.š. Na območju Slovenije je trajala
vse do 300 pr.n.š. Poimenova je po najdišču Hallstatt v današnji Avstriji. Ta kultura je bila razširjena od Francije
na zahodu prek srednje Evrope proti Balkanu. Slovenski prostor je spadal pod ti. jugovzhodno alpsko skupino.
Za tisti čas je bil slovenski prostor pomemben zaradi pridobivanja kvalitetne železove rude in prometne povezave
med Podonavjem in severno Italijo. Slovensko območje je razdeljeno na šest kulturnih skupin, ki so bila
poimenovana po geografskih enotah ali glavnih središčih. Te so Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Notranjska,
Štajerska in Svetolucijska. Ta družba je bila izrazito razslojena. Tipična lastnost te kulture je bil pokop v
gomilah. Edina izjema je bila svetolucijska kultura, kjer so pokojnike zažgali in ostanke brez žare pokopali v
zemljo. Poleg so polagali še pridatke, glede na statusni položaj v družbi. Pri svetolucijski kulturi je težko določiti
statusno strukturo, ker niso v grobove polagali orožja, kar je tipičen statusni simbol. Najmočnejši skupini sta bili
dolenjska in svetolucijska. Obe sta ohranili naslitveni prostor do konca in ga celo razširili na sosednje skupine.
Tako ga je svetolucijska na gorenjsko. V tem času je slovensko ozemlje postalo izrazito kulturna pokrajina.
Svetolucijska in dolenjska skupina pa sta dosegli celo stopnjo protourbanosti.
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identični, kljub gorski pregradi med njima. Vzrok je v železovi rudi. Posočje ni imelo
železove rude, medtem ko je bil Bohinj tako bogat z njo, da je bobovec ležal kar na
površju. Tako se je razvila živahna trgovina prek Spodnjega Bohinjskega grebena. Poleg
drugih prehodov je bil najbolj uporabljen za te namene prelaz Bača (1273 m), ki leži
južno od Bohinjske Bistrice med Črno prstjo in Možicem.
Bohinj je bil dobro naseljen v halštatski dobi, ni pa tega zaslediti v srednjelatenskem
obdobju v 3. in 2. st. pr. n. š. na tem delu Slovenije. Bohinj je zopet bolj zaživel v 1. st.
pr. n. š. kot del takratnega kraljestva Norik4, in to zaradi trgovine z železom. Bohinj je
spričo bogatih zalog bobovca tudi v tem obdobju izdatno trgoval z železom v smeri proti
zahodu. Noriško jeklo je bilo zelo cenjeno v rimskem cesarstvu. Zaradi trgovine med
Norikom in Rimom je leta 181 pr. n. š. nastal Oglej. Preko njega je najprej trgovalo
rimsko cesarstvo, kasneje pa je bila to vojaška odskočna deska za prodor proti vzhodu.
Rim je postopoma prodiral proti vzhodu in dokončno osvojil zahodno in osrednje
območje današnje Slovenije v Oktavijanovih vojnah v Iliriku 35 do 33 pr. n. š.. Tu
Rimljani niso naleteli na večji odpor keltskih Karnov (Bratož, 1999). Rimljani v zavzetih
krajih niso železa pridobivali sami, temveč so vse rudnike in talilnice podržavili nato pa
jih dali v zakup, tako da so tudi v Bohinju keltski naseljenci nadaljevali z železarstvom
(Cundrič, 2002). O prisotnosti rimske kulture v Bohinju nam pričajo najdeni bakreni
novci iz celotnega rimskega obdobja. Najstarejši najdeni novci so iz časa cesarja Avgusta
iz leta 27 pr. n. š.. Odkriti so bili še trije žarni grobovi iz tega časa. Da je bil Bohinj dokaj
pomemben prehod, nam priča rimski kažipot čez Julijske Alpe iz časa Julija Cezarja
»Alpes Iuliae«. Prikazuje najhitrejšo stransko pot iz Furlanije ob Soči in Bači navzgor
prek poleti prehodnega Baškega sedla in Bohinja proti savski ravni. To razkriva, da
Bohinj ni bil kulturno izoliran od takratnih dogodkov (Valič, 1987). Kot kažejo odkritja
ali predvidevanja, da je bil Bohinj ob koncu rimske dobe vključen v Dioklecijanov
obrambni sistem, vzpostavljen zaradi vdorov barbarskih ljudstev z vzhoda in
državljanskih spopadov. Vanj naj bi spadal Ajdovski gradec kot obrambna in varovalna
postojanka na višjem svetu, kamor se je zateklo predslovansko prebivalstvo pred vdorom
drugih ljudstev. Podobno poznorimsko naselbino najdemo tudi v zgornji savski dolini na
skalnatem osamelcu Ajdna na južnem pobočju Stola. Posledice težkih razmer v 5. in 6. st.
se vidijo v propadanju antičnih mest in spreminjanju upravnega in obrambnega sistema
na našem območju. Tako je bila že v času državljanske vojne v 4. st. postavljena
obrambna zapora med Karavankami in Kvarnerskim zalivom imenovanim Claustra
Alpium Iuliarum. Na njenem območju sta se v vzhodnogotski dobi izoblikovali dve
posebni upravni enoti: na Gorenjskem in delu Notranjske Carneola, imenovana tudi
Alpes Iuliana. Južno od nje na Notranjskem in na prostoru Kvarnerskega zaliva in otokov
pa Trsatska Liburnija »Liburnia Tarsaticensis« (Bratož, 1999).
Konec antike so zaznamovali notranji nemiri in vdori novih ljudstev z vzhoda. Območje
Vzhodnih Alp in območje današnje Slovenije ter s tem tudi obravnavano območje

4

Noriško kraljestvo, ali kot so ga poimenovali Rimljani Regnum Noricum. To kraljestvo je obstajalo od 2. st. pr.
n. š. do okoli leta 10 pr. n. š., ko je v času cesarja Avgusta prišlo brez vojne pod rimsko cesarstvo. V njem je
vladalo keltsko pleme Noričanov. Obsegalo je prostor od vzhodnih Alp do ljubljanske kotline, večji del današnje
Avstrije do Donave in majhen del današnje južne Bavarske. To je bila prva iz rimskih virov znana državna tvorba
oziroma plemenska zveza na današnjem slovenskem prostoru. V njegovem največjem razmahu mu je bilo
podrejeno pleme Tavriskov in tako je segalo vse do Blatnega jezera. Predvideva se, da je bil sedež kraljestva na
Štalenski gori nad Gosposvetskim poljem.
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Bohinja so postopoma zasedla slovanska plemena5. Prihod in naselitev staroslovanskih
rodov v Bohinju in tudi njihovo bivanje so zaviti v meglo in to obdobje pomeni daljši
kulturni in materialni presledek. V 7. st. naj bi prišli preko Karavank s koroške strani v
dolino Save Dolinke, točneje preko Medvedjaka do današnje Koroške Bele. Nato naj bi
se naselitev nadaljevala v smeri proti Žirovnici in Rodinam. Na tem nižinskem svetu so
naleteli na romansko prebivalstvo, ki je bilo morda že pokristjanjeno. Od tu so se širili
proti blejskemu kotu in naprej proti Bohinju (Jarc, 1999). Nato pa zgodaj nadaljevali
širitev proti Posočju (Gabrovec, 1987). Predvideva se, da so se najprej naselili v Zgornji
dolini na prisojni ravni na bregovih potoka Ribnice na območju današnje Srednje vasi,
kjer so našli staroslovanske grobove6. Ostanki njihovih prvotnih naselbin se niso ohranili.
Ohranila so se staroslovanska ledinska imena za kraje in potoke (Valič, 1987),. Od
staroselcev naj bi prevzeli znanja o pridobivanju železa in železarski obrti ter ovčereji.
Kljub temu je »železarstvo« v tem obdobju nazadovalo, ker je usihala trgovina proti
zahodu.
Tako kakor je vse novo nastalo slovansko območje severno od Karavank spadalo pod
avarsko nadoblast ti. avarskega kaganata, je spadalo tudi južno od njih proti zahodu vse
do današnjih meja z Italijo. Toda njihov vpliv in moč te nadoblasti je slabela z
oddaljenostjo od njenega centra med Donavo in Tiso v Panonski nižini.
Poleg Karantanije se je na slovanskem območju Vzhodnih Alp izoblikovala še ena
plemenska tvorba južno od Karavank v Posavju na območju pozno rimske Karniole. Iz
tega imena je bilo izpeljano ime slovanskega plemena Karniolci. Njihova etnogeneza je
mlajša od karantanske in spada v čas na prehodu iz 8. v 9. st. Njihov edini nam znani
knez je bil Vojnomir Slovan, ki je bil omenjen leta 7957. Imeli so gentilno ureditev in
svojega duxa že prej omenjenega Vojnomira Slovana. Najkasneje leta 796 je območje
Karniole priključeno novi veliki furlanski marki, ki je od propada Langobardskega
kraljestva leta 776 spadala pod frankovsko nadoblast. Od konca frankovsko-avarskih
vojn do leta 828 obsegala območje južno od Drave in prek nje vse do Rabe. Znotraj nje je
Karniola obdržala svojo gentilno ureditev (Štih, Simoniti, 1995 ).
V času frankovske nadoblasti, in sicer leta 811 za časa Karla Velikega, je bila določena
cerkvena meja med Salzburško nadškofijo in Oglejsko patriarhijo, ki je potekala več ali
5

Vrhunec poseljevanja Slovanov v V Alpe in porečja tamkajšnih rek je bil dosežen v zadnjih desetletjih 6.
st., čeprav se je proces začel že prej in končal v začetku 9. st.. Prvi val Slovanov je okoli leta 550 prodrl s
severa iz današnjega območja Moravske proti jugu. Prečkali so Donavo med Trauno na zahodu in
današnjim Dunajem na vzhodu. Najprej so zasedli Zgornjo in Spodnjo Avstrijo in nato po dolinah alpskih
rek postopoma širili v notranjost vse do Karavank in ob Dravi še naprej naprej proti jugovzhodu. S tem
povezano je prišlo že pred letom 577 do propada funkcijsko najpomembnejšega rimskega mesta na
današnjem slovenskem prostoru Poetovion (Ptuj). Drugi slovanski sunek je prišel kasneje z jugovzhoda in v
navezi s stepsko nomadskim ljudstvom Avarov, ki so po odhodu Langobardov iz Panonske nižine v Italijo
leta 568 obladovali to območje. Do leta 588 so zasedli zgornje Posavje. Kasneje so zasedli še zgornje
Podravje (591) in nekaj let kasneje je pri Lienzu prišlo do spopada z Bavarci. V prvih desetletjih 7.st. se je
izoblikoval in utrdil mejni pas v vzhodnoalpskem prostoru med frankovsko nadoblast na zahodu in avarsko
ter slovansko na vzhodu in jugovzhodu.
6
Te grobove je leta 1907 odkril Walter Schmid (Valter Šmid). Na Žalah vzhodno od Srednje vasi je odkril
23 skeletnih grobov, zahodno od vasi na Podojnicah pa še dva.
7
Vojnomir Slovan karniolski knez, je leta 795 po naročilu furlanskega vojvode Erika prodrl v avarsko
kraljestvo in oplenil središče ti. ring med Tiso in Donavo. Leto kasneje je sin Karla Velikega ponovno
prodrl v osrčje Panonije in s tem je bilo konec avarske oblasti. Do leta 811 so se Franki utrdili na
današnjem območju Slovenije.
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manj po reki Dravi. Južno od nje je Oglej dobil svoj nadzor. Ta cerkveni položaj je ostal
vse do cerkvenih reform sredi 18. st.. Okoli leta 800 je Oglej začel pošiljati svoje prve
misionarje (Blancidius). Možno je, da spadajo v ta čas tudi zametki Marijine cerkve na
Blejskem otoku, kar bi pomenilo najstarejši oglejski sakralni objekt na današnjem
slovenskem območju (Štih, Simoniti, 1995). Arheološka odkritja so pokazala, da je
pokristjanjevanje potekalo postopoma po takratni družbeni slojevitosti. Na Tolminski
strani so v karolinški dobi pokristjanjevali iz Čedada. Tako so ustanovili prafaro v
Volčah8, od koder je potekalo pokristjanjevanje v Bohinju (Jarc, 1999).
Vsi ti večji zgodovinski dogodki se Bohinja niso neposredno dotaknili, saj je bila ta
kotlina takrat nekakšna zaprta oaza, po večini gozdnata a tudi poseljena.

3.2

SREDNJI VEK IN BOHINJ

3.2.1 NASTANEK KRANJSKE
Velika upravna sprememba na območju Karniole se je dogodila po uporu Ljudevita
Posavskega, ki se je začel leta 8199. Po zadušitvi upora leta 820 je na jugovzhodu
frankovskega cesarstva prišlo do prelomnih upravnih reform, ki so ukinile slovanske
gentilne uprave in jih zamenjale z grofovskimi. Tedaj je bilo konec plemenskega kneza,
ki ga je zamenjal grof, ki ga je neposredno postavil vladar. Na območju Zgornjega
Posavja se že od tridesetih let 9. stoletja omenja frankovski grof Salacha, ki je prišel z
Bavarske (Štih, Simoniti, 1995 ).
Z reformami leta 828 je bila ukinjena tudi Furlanska mejna marka (slovensko: mejna
krajina), ki se je tudi zmanjšala na račun bavarske Vzhodne prefekture, ki je imela
funkcijo obrambe jugovzhodne meje cesarstva. S to reformo so bile ustanovljene tudi
mejne grofije ob Savi, ki so leta 907 propadle zaradi vdorov Madžarov. Brezvladje je
trajalo do leta 955, ko so bili Madžari poraženi v bitki na Leškem polju pri Augsburgu.
Do ponovnega preoblikovanja uprave je prišlo leta 976, ko je Oton II. Bavarski odvzel
Koroško in jo spremenil v vojvodino ter ji dodal na njenem jugu in vzhodu sedem krajin,
ki so bile vezane na karolinško tradicijo mejnih grofij (Veronska, Furlanska, Istrska,
Kranjska, Savinjska, Podravska in Karantanska). Razprostirale so se na vzhodu od
Verone preko današnje Slovenije do Semmeringa na vzhodu. Njihov namen je bil
obramba pred morebitno madžarsko nevarnostjo.

8

Danes tu stoji podružniška cerkev sv. Danijela.
Ljudevit Posavski je bil slovanski knez, ki je vladal v Slavoniji in sedež njegove kneževine je bil v Sisku.
Do upora je prišlo, ker ga ni uslišal naslednik Karla Velikega, cesar Ludvik Pobožni (814 – 840). Kateremu
se je pritožil, zaradi krutosti prefekta furlanske marke Kadaloha. Uporu so se pridružili med drugimi tudi
Karniolci. Toda upor je bil kratek, saj jih je že leta 820 pokoril Kadalohov naslednik furlanski vojvoda
Balderik.
9
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Današnjo Gorenjsko in z njo tudi Bohinj ter Notranjsko je zaokrožala Kranjska10 s
sedežem na »gradu v krajini« ( Chreina, Chrainburch ), današnjem Kranju11.
Vojvodina Koroška ti. »Velika Karantanija« je najverjetneje leta 1002 razpadla in krajine
med Muro in Savo so prešle pod neposredno oblast nemške krone.

3.2.2 FEVDALIZACIJA BOHINJA
Po odkritjih v blejskem kotu se predvideva, da se je proces fevdalizacije na tem območju
začel šele v drugi polovici 10. stoletja, v Bohinju morda pa še malo kasneje zaradi
njegove geografske odmaknjenosti. Staroslovanska župa se je torej ohranila do takrat. V
staroslovanski družbeni strukturi so bili posebnost kosezi12, ki so se ohranili tudi v
fevdalizmu. Kosezi so se naselili na prostoru današnje vasi Studor v Zgornji Bohinjski
dolini. O tem pričajo tudi priimki, ki so še danes zelo zastopani v teh krajih in to so
Zupan (župan), Sodja (sodina) in Vojvoda (vojvoda). Od 13. stoletja dalje jih navajajo
urbarji kot koseške kmetije ali celo vasi. Primer koseške vasi sta bili vasi Češnjica in
Studor, obe v Zgornji Bohinjski dolini. Imeli so svoje podložnike imenovane homines. V
Češnjici je bilo 38 koseških družin (od tega 8 kosezov, ostalih 30 pa pod njihovim
vodstvom), pod Studorjem pa 30 (Cundrič, 2002). Do 15.stoletja, ko so skoraj že po vsem
izgubili privilegije, so posedovali kar dve petini bohinjskega ozemlja (Cevc, 1992).
Proces fevdalizacije je bil neposredno povezan z nastankom zemljiške gospode na
prehodu iz 10. v 11. stoletje. Mreža gospostev je nastala s podeljevanjem ozemelj. Za
različne zasluge jih je podeljeval kralj, kot njihov lastnik. S tem se je izboljševala tudi
gospodarska izraba prostora. Prvi večji prejemniki so bili škofje. Za zgodovino Bohinja
in za Bohinjsko Bistrico so pomembni predvsem briksenški škofje. Imenovali so se tudi
Blejska gospoda, ker so imeli svoj sedež posesti za Gorenjsko na Blejskem gradu. Tako
je Blejska gospoda s prvo omenjeno darovnico iz leta 1004 prejela od kralja Henrika II.
kraljevo zemljo13. Sedem let kasneje leta 1011 so od istega kralja dobili Blejski grad in
njemu pripadajočega obdelovalnega zemljišča v izmeri 30 kraljevskih kmetij (okoli 1500
10

Kranjska je prvič omenjena kot Carniola in po domače marka Creina v dveh listinah iz leta 973, ko je
cesar Oton II. podaril posestva freisinškim škofom, kasneje na tem območju imenovanim Loška gospoda.
11
Današnje ime Kranj se je razvilo iz keltskoromanskega imena Carnium, Creina pa je slovanskega izvora.
Ti imeni sta vplivali, da se je za to pokrajino uveljavilo domače ime Kranjska, ne pa takrat uradno ime
Karniola. Slovansko ime so prevzeli tudi Nemci,v obliki Krain (Štih, 2004).
12
Kosezi so bili posebnost alpskih Slovanov, saj so obstajali le na prostoru med zgornjo Anižo na severu in
Kolpo na jugu. Njihov status še ni točno ugotovljen, vsekakor pa je v družbeni hierarhiji predstavljal višji
razred. Prvič so omenjeni dokaj pozno sredi 10.stoletja. Nemci so jih poimenovali Edlinger, kar pomeni
plemeniti ljudje, oglejski pisarji pa arimanni, kar je po langobardski tradiciji pomenilo poseben vojaški
sloj. Sčasoma so izgubljajli svoj status, ki so ga imeli v 12. in 13.stoletju, podoben kot ministralno
plemstvo, v poznem srednjem veku pa so bili le še kmetje z nekaterimi privilegiji.
13
Od blejske posesti so dejansko briksenški škofje dobili le dvetretjinski delež posesti ostalo tretjino pa
briksenški stolni kapitelj oz. tamkajšni kanoniki, ki so bili avtonomni znotraj škofije in so se tudi sami
preživljali. Posest slednjih se je imenovala otoška proštija, ker so kanoniki upravljali cerkev sv. Marije na
Blejskem otoku (Štih, 2004). Zaradi tega se je lastništvo bohinjskih kmetij delilo na graščinske
podložniške ali cenzualne kmetije, katerih lastniki so bili škofje, ter proštijske podložniške ali otoške
kmetije (Cundrič,2002).
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ha). To območje sta omejevali Sava Dolinka in Sava Bohinjka od njunega izvira do
sotočja. Z darovnico kralja Henrika III. iz leta 1040 se je njihova posest razširila na levi
breg Save Dolinke med njo in Tržiško Bistrico. Istega dne leta 1040 so prejeli še ene
listino, ki jim je podarjala kraljeve gozdove s planinami med obema Savama. To je
pomenilo, da je v njihovi lasti popolna gospodarska izraba tega območja ter tudi možnost
kolonizacije. Ta daritev je predstavljala predvsem gozdove Pokljuke in Mežakle. Ker
zahodna meja te posesti ni bila točno določena, je možno, da so posedovali tudi gozdove
vse do vznožja Triglava in Bohinjskih planin, kar jih ni bilo v koseški alodialni lasti. Leta
1063 prvič seže njihova posest na desni breg Save Bohinjke, ko jim kralj Henrik IV.
podari hriba na severnem robu Jelovice v območju okoli Taleža in Pečane. Blejska
gospoda je podjetno širila svojo posest na Gorenjskem tako, da so na različne načine
pridobivali privatne posesti sosednjih gospodov.
Briksenška škofija je v končni fazi, kar je vidno tudi iz obsega deželnega sodišča Bled iz
leta 1749, posedovala vse območje južno od Save Dolinke do Spodnjih Bohinjskih
gora14.
Znotraj tega območja je obstajal le še »otok«, ki je pripadal Radovljiški gospodi, se pravi,
Ortenburžanom. Njihova oblast je segala od potoka Ribnica v Zgornji dolini na vzhodu
do Ukanca na zahodu. Meja na jugu je potekala po sredini jezera tako, da je njegov
severni del pripadal Ortenburžanom, južni pa briksenškim. Na severu je meja segala do
Velega polja, katerega lastništvo je bilo večkrat sporno med gospostvoma (Cevc, 1992).
Odprto ostaja vprašanje, kdaj je blejska gospoda dobila v last Bohinjsko Bistrico. Kot že
omenjamo naj bi prvič segla na desni breg Save Bohinjke leta 1063. Krajevni leksikon za
Dravsko banovino iz leta 1937 navaja, naj bi Bohinjsko Bistrico dobila v last od mejnega
grofa Ulrika15 leta 1061 prav tako kot Leše. Zgodovinar Ljudmil Hauptman pa omenja,
da so si briksenški škofje posest na desnem bregu Savice (Save) kar prisvojili (Hauptman,
1953). Kakor koli že, lahko sklepamo, da je takrat majhna vasica Bistrica prišla pod
njeno oblast v drugi polovici 11. stoletja. Prvič jo omenjajo v urbarju blejske gospode iz
leta 1253. Zanimiv podatek iz tega urbarja je, da je Bohinj dajal mnogo več prašičev (47)
kot blejski kot (15). To so omogočali že prej omenjeni prostrani bukovi gozdovi v
Spodnji bohinjski dolini, ki so dajali veliko žira za prehrano prašičev (Hauptman, 1953).
V 13. stoletju se je na splošno povečalo število ljudi na današnjem slovenskem prostoru
prav tako pa tudi v Bohinju. Ta sprememba je posledica kolonizacije, ki so jo izvajali
zemljiški gospodje, da bi povečali donosnost svojega ozemlja. Tako se predvideva, da je
14

Njihova pristojnost je obsegala Mežaklo, celotno dolino Radovne, nato je meja potekala po hrbtu, ki
ločuje Kot in Krmo (Srednja gora, Macesnovec, Rjavina). Meja je na Triglavu dosegla skrajni
severozahodni rob, nato se je usmerila proti jugozahodu in zajela dolino Sedmerih jezer. Skrajni zahodni
rob je dosegla na Bogatinu. Od tu je meja potekala po grebenu Spodnjih Bohinjskih gora (Kuk, Škrbina,
Vogel, Šija, Rodica, Črna prst, vrh Bače in naprej v vzhodni smeri po Jelovici do Ratitovca. Tu se je
usmerila proti severu in skozi osrčje Jelovice potekala do Visokega vrha in naprej do Save Bohinjke, ki jo
je dosegla južno od Bodešč. Po njej vse do sotočja s Savo Dolinko. Meja njihove pristojnosti pa je segala
tudi na levi breg Save Dolinke in nižje tekoče Save. V največjem zamahu v 11. st. so posedovali vse do
Tržiške Bistrice na vzhodu in Hrušice na zahodu, na severu pa so jih omejevale Karavanke.
15
Ulrich II. Weimar-Orlamünde je leta 1058 postal mejni grof za Kranjsko in povezal mejni grofiji
Kranjsko in Istro. Umrl je leta 1070 brez dediča, tako da je Henrik IV. Kranjsko podaril Ogleju.
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v 13. stoletju briksenški škof Bruno naselil Nemški rovt nad Bohinjsko Bistrico. Že samo
ime nam pove, kdo so bili novi naseljenci. Domneva se, da so jih pripeljali s Koroške in
Tirolske (Mohorič, 1969). Nova delovna sila je bila namenjena za krčenje gozda, za
pridobivanje novih obdelovalnih površin. Od leta 1253 do leta 1320 so se dajatve za
Bohinj povečale za 100 do 300 % (Hauptman, 1953). V tem obdobju so nastajale nove
rovtarske kmetije in hribovski zaselki, večala pa so se tudi stara naselja. V tistem času naj
bi se Spodnji vasi v Bohinjski Bistrici pridružila še Zgornja vas. Širitev naselij je
potekala do konca 14. stoletja. V 15. stoletju pa je nastala gospodarska kriza, ki je začela
ogrožati kmete. Krčenje gozda je bilo bolj in bolj omejeno. Potomci kmetov si zato niso
mogli več ustvarjati novih kmetij, stare pa so se delile. Nastajale so nove oblike kmetov.
To so bili polkmetje, četrtzemljaki, tretjaki in še manjši posestniki. Pojavili pa so se tudi
kajžarji, ki jih je bilo v Bohinju veliko (Nemški rovt – Na kajži) (Vojvoda, 1965).

3.3

NOVI VEK

3.3.1 PONOVNO OBUJENO ŽELEZARSTVO
Kot že omenjeno so v starem veku na tem območju nabirali železovo rudo in jo topili v
takratnih pečeh nato pa obdelovali za različne potrebe. V srednjem veku sta železarstvo
in rudarstvo zamrla. V nobeni kraljevi listini, ki so sicer natančno opisovale rudnike na
daritvenem zemljišču, ne omenjajo za to območje kaj takega. Iz tega sklepamo, da je bila
železarska kontinuiteta v teh krajih pretrgana. Tudi urbarji iz 13. in 14. stoletja ne
omenjajo železarstva. Kar je bilo sicer donosno. Možno je le, da so imeli posamezniki
manjše peči za lastne potrebe.
Proti koncu 14. stoletja se je močno razmahnilo fužinarstvo na Gorenjskem, ki ga je
spodbujala vedno večja poraba različnih železnih pripomočkov. Na območju loške,
blejske, belopeške in radovljiške gospode je od 14. do 16. stoletja nastalo 30 fužin.
Razlog za to ni bilo le povpraševanje po železnih izdelkih, marveč tudi nekateri
privilegiji16, ki so jih dobili tisti, ki so se odločali za to delo.
Posebnost železarskih obratov v novem veku je bila v tem, da so jih postavljali ob vodi.
Po novi tehnologiji je namreč voda poganjala železarske mehove in kladiva. Tako so
nastali ob vodah v Bohinju novi obrati: Staro klad'vo v Stari Fužini, nastalo ob koncu 14.
stoletja, je delovalo do leta 1891, fužino Bistrico so postavili v Bohinjski Bistrici leta
16

Ortenburški rudarski red iz leta 1381 je najstarejši kodificiran rudarski pravilnik na Slovenskem. Ta
pravni red je predpisoval, da daje zemljiški gospod svoje zemljišče v najem »rudarskim podjetnikom« (ti.
bergmaistrom), ki ga lahko neomejeno izkoriščajo, le da za to plačujejo točno določena davka za
izkoriščanje gozda in za vsak posamezni plavž, ne glede na dobiček od železarstva. Poleg tega pa so bili
opravičeni drugih dajatev in tlake ter vojaščine. Kdor je talil in pridobival železo, ga je lahko tudi koval.
Talilnice in fužine so bile svobodno ozemlje, kar je pomenilo, da so jih lahko prosto prodajali in dedovali
po moški in ženski strani. Posebnost je bila tudi v tem, da so bili vsi, ki so delali na tem področju,
odgovorni rudarskemu sodniku, ki so ga volili vsako leto, potrdil pa ga je zemljiški gospod (Mohorič,
1969).
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1540 in delovala je do leta 1890, fužina Pozabljeno ob Bistrici je bila postavljena leta
1562, od 18. stoletja dalje pa v sklopu Bistriške fužine še livarna na Plavžarici v Nomnju
znana od leta 1647 (Cundrič, 2002).

3.3.2 ŽELEZARSKI OBRATI V BOHINJSKI BISTRICI
Prebivalci v Bohinjski Bistrici in drugod v Bohinju so dobili v prvi polovici 16. stoletja
poleg agrarne dejavnosti novo delo in dodatni zaslužek. Leta 1540 je bil postavljen
železarski obrat na desnem bregu potoka Bistrica v Zgornji vasi v Bistrici17.
Dvaindvajset let kasneje pa po Bistrici navzgor še drugi obrat na Pozabljenem. Prvotno
so rudarili in talili v Bohinju domačini, v 16. stoletju pa so se jim pridružili prišleki iz
rudarskega Bergama v Lombardiji. Z njimi je prišlo tudi ime fužine (fucina). Na njihov
prihod in naselitev nas še danes opozarja ime zaselka Laški rovt v Spodnji bohinjski
dolini, ki je do leta 1931 spadal pod vas Polje (Polle), od takrat pa je samostojno naselje.
V začetku omenjajo listine kot solastnike fužin domačine (Slovence), nato pa po letu
1570 ti izginjajo in prevladovati začnejo italijanski priimki. Domačini začnejo prevzemati
delo pri priseljencih, kot rudarji, gozdarji, oglarji, prevozniki in fužinski delavci. Prvotno
je bilo lastnikov fužin več in šele kasneje je ostalo le nekaj posameznih lastnikov.
V blejskem urbarju iz leta 1602 dobimo zanimiv podatek, da je takratni lastnik fužin v
Bistrici Hans Coronini plačeval skoraj enak denarni davek za svojo dejavnost, kot 15
bistriških gruntarjev z vsemi kajžarji vred (Coronini je moral plačevati 40 goldinarjev, 53
krajcarjev in 2 denariča18, medtem ko vsi ostali skupaj pa 42 goldinarjev in 24
krajcarjev). Po popisu tega urbarja iz leta 1602 je v Bohinjski Bistrici živelo 14 kmetov s
celimi hubami, 1 polovičen kmet in 44 kajžarjev. Zanimiva sta še dva podatka. Prvi, da
so priimki takratnih gospodarjev kmetij še danes množično zastopani v Bohinju
(Mencinger, Konjar, Smukavec, Pikon,...). Drugi pa, da je moralo kar 24 Bistričanov
plačevati puntarski denarič (punt geldt) za upor, ki so ga izvedli njihovi predniki leta
1515. V Bohinju je bilo namreč žarišče velikega kmečkega upora v tistem letu. Med
ostalimi dajatvami, ki so jih morali plačevati Bistričani in prav tako Ravničani je bila
uporabnina za planini Črna gora in Vogel (Nadolliny), kar pomeni, do so ju že tedaj
uporabljali za pašo v toplejših mesecih (Ceklin, 1987).
Natančnejše podatke za bohinjske in druge fužine dobimo po uvedbi rudarskih knjig leta
1668. V takšni knjigi iz leta 1669 se kot eden iz med lastnikov fužin v Bohinjski Bistrici
in Stari Fužini pojavi Jurij Locatellij19. Valvasor navaja, da je bil lastnik bistriških fužin
17

Franc Gornik navaja, da je bila fužina v Bistrici postavljena dve leti kasneje. » Leta 1542 je dal Della
Grotta (Crotta) glavarju Krištofu Kreighu nekaj ogrskih goldinarjev, ta pa mu je dovolil postaviti fužino na
Bohinjski Bistrici in po volji napravljati oglje v grajskih gozdovih.« (Gornik, 1967, str. 182)
18
Za vsako fužino je moral plačevati 7 goldinarjev, za oglje, ki ga je potreboval v fužinah, 12 goldinarjev.
Poleg tega pa še 1 goldinar za potok Bistrica do izliva v reko Savo za pogonsko rabo in lovljenje rib.
19
Locatelliji so bili že konec 15. stoletja solastniki fužin na Planini in Jesenicah. Te fužine so jim prinesle
toliko denarja, da so si na začetku 17. stoletja kupili plemiški naslov in nato še fužine v Bohinju. V Bohinju
so bili vsi trije bratje Jurij (+ 1687), Oktavij (+1706) in Aleksander (+1722) (Mohorič, 1969). Vsi trije so
bili pokopani v bitenjski cerkvi Marijinega vnebovzetja, na kar nas še danes spominja njihova nagrobna
plošča na tleh cerkvene ladje (Rozman, 1987).
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Vincenc Locatellij in da so bistriške fužine izdelovale raznovrstno palično železo, ki so
ga v lesenih sodčkih izvažali v Benečijo, ter žico najrazličnejših debelosti. Veliko so
izdelali in izvozili žebljev (Valvasor, 1689).
Po navedbah Valvasorja naj bi Locatelliji postavili tudi najbolj markantno palačo v
Bistrici, danes imenovano Zoisov grad, kot fužinarski dvorec, v katerem je bila uprava
fužin. Po Valvasorjevi veduti iz leta 1679 je bil to dvonadstropni dvorec, kateri ima še
danes podoben obris s številnimi prezidavami skozi čas (Stopar, 1996).
Slika 1: Zoisov grad v 17. stoletju

Vir: Mohorič, 1969

3.3.3 BOHINJSKA TRGOVINA Z ZAHODOM
Kot je Bohinj v prazgodovini bolj gravitiral na primorsko stran, se je to dogajalo tudi v
srednjem veku in globoko v novi vek prav do modernega časa. Na to nas opozarja tudi
kaplan v Bohinjski Bistrici F.S. Finžgar (kaplanoval je leta 1895), da so v njegovem času
na božjo pot k sv. Janezu prihajali predvsem s Primorske in iz Furlanije (Gabrovec,
1987). Govori se tudi, da so ljudi iz Bistrice pokopavali na primorski strani, dokler niso
dobili svojih pokopališč. Eden izmed vzrokov, da Bohinj ni bil usmerjen na kranjsko
stran, je bila slaba povezava z blejskim kotom. V Soteski, kjer poteka danes edina
dolinska cestna povezava, so šele leta 1554 rudarji vklesali pot skozi ti. Štenge20, do tedaj
pa je glavna pot v to smer potekala preko Pokljuke do Bohinjske Bele in naprej.
20

Pot je bila široka 1,2 metra, ponekod vklesana v skalo. Potekala je po levem bregu Save Bohinjke.Večji
del poti je bil uničen ob gradnji bohinjske železnice. Kasneje je dal Žiga Zois izdelati 3 metre široko pot na
desnem bregu. Pot je bila po šestih letih dela leta 1789 končana. Na koncu Soteske so reko najprej prečkali
z splavom, kasneje pa so zgradili lesen most. Od takrat je bil Bohinj bolj povezan z Gorenjsko.
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Zaradi vselej živahne trgovine prek Baškega sedla v dolino Bače in naprej čez furlansko
nižino21 v Benečijo in Lombardijo, so postavili mitnico v Bohinjski Bistrici. Kdaj
natančno je začela delovati, se ne ve, se pa prvič omenja v drugi polovici 15. stoletja
(Enciklopedija Slo., 1993). Tu se je pobiral davek za uporabo »ceste« in prelaza čez
Baško sedlo. Takratni zakoni so točno določali, po katerih poteh se sme voziti tovor,
koliko in kakšen. Izvoznik, v našem primeru lastnik fužin, je moral plačevati izvozno
carino, že prej omenjeno mitnino in takso za vskladiščenje v mestih. Posebnost je bila, da
Bohinjcem ni bilo potrebno plačevati mitnine v Bači, ker so zato morali vzdrževati pot
prek Baškega sedla. Zato nimamo podatkov, kaj so vozili preko tega sedla. (Jarc, 1999).
Najpogostejši izdelki, ki so jih tovorili iz gorenjskih fužin na zahod in tako verjetno tudi
iz bohinjskih fužin, so bili poleg jekla še žeblji, podkve in verige, iz tržiških fužin pa tudi
kose, srpe, rezila in dele za plug (Mohorič, 1969). Poleg fužinarskih izdelkov so tovorili
tudi leseno robo, govedo, drobnico, mast, loj in maslo V obratni smeri pa sol, vino, olje
in južno sadje.
Slika 2: Tovorniki

Vir: Jarc, 1999

Bogatejši tovorniki so blago prenašali na tovornih konjih norijske pasme. Iz te pasme so
se razvili znani »veliki kosmati bohinjski konji«, ki so zmogli prenesti do 300 kg tovora.
Tovor so konji nosili v lesenih sodčkih enako obtežen na obeh straneh. Kdor ni imel
denarja za konja, je tovor nosil sam. Iz mitninskih knjig se da razbrati, da je pot od doma
in nazaj trajala okoli 8 dni in da so na dan naredili povprečno 40 kilometrov v 8 urah
(Jarc, 1999).

21

Pot je potekala prek Baškega sedla na Tolminsko stran, po dolini Bače do Sv. Lucije, nato naprej na
Čiginj, Rute in čez prelaz naprej ob Idriji proti Čedadu (Jarc, 1999).
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3.3.4 RAZCVET, VRHUNEC IN PROPADANJE FUŽINARSTVA
V BOHINJSKI BISTRICI POD ZOISI
Locatelliji so bili eni izmed solastnikov bohinjskih fužin. Ti so se pogosto menjavali.
Leta 1717 se je kot solastnik bistriških fužin pojavil Franc Pittoni. Pittoniji so bili zelo
podjetni in so najprej posojali denar Locatellijem, nato pa so prevzeli njihovo fužino v
Bistrici. Kot lastnik fužin v Bistrici je bil v rudarski knjigi za leto 1736 vpisan Peter
Anton Pittoni. Čez dve leti je dobil plemiški naslov in ni več sam vodil fužin. Fužine so
pod vodstvom Jožefa Pittonija zašle v rdeče številke. Stanje je poslabšalo še neurje, ki je
18. maja 1739 prizadelo ves Bohinj. Pittonije je izplačal Michelangelo Zois22 in leta 1748
je dobil rudarske pravice za Staro Fužino in Bistrico. Tega leta je dobil za potrebe
Bistrice dovoljenje za šest rudnikov in dve oglarnij. S Zoisom pride novo obdobje
fužinarstva, ki se je kazalo tudi glede lastništva. Do takrat je prevladovalo solastništvo.
Razvila se je doktrina združevanja in koncentracije rudarske posesti v triglavskem
predgorju pod enotnim vodstvom, kar naj bi racionalizirala rudarjenje in sečnjo gozdov
za fužinske potrebe (Mohorič, 1969).
Po zapiskih rudarskega sodnega urada iz leta 1769, si lahko ustvarimo predstavo velikosti
te dejavnosti na Bistrici in s tem približno kolikšnemu deležu prebivalstva je dajala polno
ali dodatno zaposlitev. Fužina v Bistrici je zaposlovala v tem letu 25023 delavcev in
zunanjih sodelavcev. Ker podatkov glede števila prebivalcev za 18. stoletje nimamo,
lahko le pogojno predvidevamo z dvema predpostavkama, da se v stotih letih število
prebivalstva ni pretirano spremenilo24in da so dajale fužine v Bistrici delo predvsem
prebivalcem Spodnje bohinjske doline. Leta 1869 je bilo v takratni občini Bistrica, ki je
spadala pod sodni okraj Radovljica in pokrivala vse vasi v Spodnji bohinjski dolini, 1991
prebivalcev, od tega 994 moških in 997 žensk. Takrat je imelo samo naselje Bohinjska
Bistrica 781 prebivalcev (390 moških in 391 žensk) (Imenik krajev voj. Kranj., 1873). Če
22

Zoisi so izvirali iz Švice in so se prvotno pisali Millebois. Nato so se preselili na Bergamsko v mesto
Berben in takrat so spremenili svoj priimek v Zois (to naj bi pomenilo dragulj, zato je bil tudi kasneje
njihov plemiški naslov Edelstein in njihov rodbinski grb, ki so ga sestavljala štiri polja in na sredini je
polje, ki ponazarja leva, ki drži košaro polno draguljev). Michelangelo je moral pobegniti iz Benetk zaradi
neke zarote in je šel najprej v Trst nato pa v Ljubljano. Tu se je v začetku 18. stoletja zaposlil pri trgovcu z
železom Petru Andreju Codelliju in leta 1725 s pridobitvijo meščanskih pravic postal meščan mesta
Ljubljane. Leta 1735 je odkupil Codellijevo podjetje. Podjetje se je razširilo in se specializiralo za izvozno
in tranzitno trgovino fužin na Kranjskem, južnem Štajerskem in deloma tudi na Koroškem. Največ je
izvažal v Italijo. Za zasluge pri razvoju notranje avstrijske trgovine je leta 1739 prejel plemiški naslov
Michael Angelo Zois von Edelstein. Enaindvajset let kasneje (1760) mu je Marija Terezija podelila še
baronski naslov, ker je državi podaril 40.000 goldinarjev v času sedemletne šlezijske vojne. Premoženje je
širil hitro in gospodarno. Na področje rudarstva in fužinarstva je najprej stopil v Bohinju, nato pa si s
časom pridobil še fužine na Javorniku in v Mojstrani, fužine na Radovni in ob Mislinji na Štajerskem ter
drugod pa je vzel v najem (Mohorič,1969; Cundrič,2002).
23
»Dva fužinska mojstra, dva kurjača oz. plavca, dva talilna mojstra pri plavžu, vodarja, oglarja, 6 žičarjev,
2 mojstra za cajnanje, pomočnika in vajenca. Pri fužinah je bilo tudi 20 žebljarskih delavcev, med njimi 9
žensk, in 20 žebljarskih pomočnikov, od teh 13 žensk. Nadalje je delalo pri fužinah 70 oglarjev in gozdnih
delavcev, 68 rudarjev, 40 voznikov materiala, tesar, 2 kovača, 2 faktorja, 4 pralci rude in skladiščnik za
žeblje.« (Mohorič, 1969, str.73)
24
Kar lahko podpremo s podatkoma o enakem številu celih kmetij (14) in polovičnih (1) v Bohinjski
Bistrici za leti 1749 (davčni popisi cesarice Marije Terezije) in 1831 (Žontar, 1987). To se pravi, da na
splošno ni moglo priti v teh stotih letih do večjih sprememb v številu prebivalstva.

27

Martin Štukelj

Bohinjska Bistrica

predpostavki držita, vidimo, da so fužine dajale zaslužek in dodatni zaslužek dobrim 12%
celotnega prebivalstva na tem območju.
Družinsko podjetje Zoisov je zaradi bolezni Michelangela začel voditi njegov prvorojeni
sin iz drugega zakona Žiga (Sigismund ) Zois25 leta 1774. Žiga je postal glavni dedič
(principal) in podjetje preimenoval v Sigismund Zois & Compagno (Žiga Zois & CO).
Njegov starejši bratranec Bernardino je zaradi več izkušen postal poslovodja podjetja.
1. junija 1774 je Žiga uradno prevzel žebljarno in žičarno v Bohinjski Bistrici in v Stari
Fužini.
Toda kljub sposobnostim Žige Zoisa so fužine dosegle vrhunec že v času očeta
Michelangela, kar razberemo iz števila izgubljenih poslovnih partnerjev. V prvih desetih
letih je Žiga izgubil 50 partnerjev, tako da jih je od prejšnjih 175 ostalo le 125 (Mohorič,
1969). Glavni vzrok za to stanje je bilo v konkurenčnem prodiranju švedskega železa v
Evropo, ki je bilo za 20 do 30 odstotkov cenejše in po kvaliteti primerljivo. Prvič se
omenja leta 1722. Poleg tega, se je italijanski trg vedno bolj zalagal z lastnimi
železarskimi produkti. Najbolj je bohinjske fužine prizadelo 50 novih fužin na območju
bergamskega pogorja (v okolici Brescia in Coma).
Slika 3: Zoisove fužine v Bohinjski Bistrici

Vir: Mohorič, 1969

Poleg vse večje konkurence so stanje dodatno slabšale reforme Jožefa II. v osemdesetih
letih 18. stoletja, ki so ukinile fužinarske privilegije. Prizadele so jih z ukinitvijo
rudarskega sodstva, kar je pospešilo nedisciplino delavcev na fužinah, zlasti v Bohinju.
25

Žiga Zois se je rodil v Trstu 23. novembra 1747 kot najstarejši sin Michelangelu in njegovi drugi ženi
Ivani Katarini Kapus iz Kamne Gorice, ki sta imela vsega skupaj osem sinov in tri hčerke. Michelangelova
prva žena Marija Ana Percenou je leta 1745 umrla in mu pustila dva sinova in hčer. Preden je Žiga stopil v
poslovne vode, je študiral humanistične vede v Modeni. Kljub nedokončanem študiju je bil izredno
razgledan, kajti vse svoje življenje je izpopolnjeval znanje na različnih področjih, od klasičnih ved,
matematike, naravoslovja (mineralogija, kemija, rudarstvo in plavžarstvo) do filozofije. Poleg tega je bil
mecen in znanstveni usmerjevalec za slovenski preporod.
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Ves nadzor in podeljevanje koncesij sta prišla v pristojnost deželne vlade. Žiga Zois je za
preprečevanje nediscipline v bohinjskih fužinah uvedel 15. septembra 1788 »Novi
rudarski red za Bohinj« (Vorschrift des Erzgedings für Wochein). Poleg nediscipline se je
tedaj pojavil še problem odhajanja strokovno podkovanih delavcev. Še za časa Jožefove
matere Marije Terezije so strogo kaznovali delavce, ki so odhajali k drugim
delodajalcem. Strokovnjaki so odhajali v nove italijanske fužine. Lastnike fužin je
prizadela še ukinitev gozdnih rezervatov za potrebe rudnikov in topilnic. Odslej so se
morali lastniki fužin pogoditi z vsakim lastnikom gozda posebej za dostavo lesa in oglja.
Uveden je bil tudi nov davek na rudarjenje, ki je predstavljal približno desetino vrednosti
nakopane rude. Zrušil se je tudi monopol fužinarjev, ker se je razvila svobodna trgovina.
To je po novem pomenilo, da je lahko vsakdo kupoval železo pri komer koli in ga
kamorkoli prodajal po konkurenčni ceni.
Žiga Zois je poleg novega zakonika, s katerim je dosegel disciplino na področju
dobavljanja rude, uvedel še druge novitete za ohranitev konkurenčnosti bohinjskih fužin.
Na pomoč mu je priskočil prijatelj Baltazar Hacquet, ki je leta 1776 izdelal študijo
gorenjskih fužin in problematike surovinske baze. Žiga Zois je začel sestavljati jamski
zemljevid vseh rudarskih revirjev. S tistim časom in namenom je bil povezan prvi vzpon
na Triglav (26. avgusta 1778). To odpravo je sponzoriral Žiga Zois in v njej sta bila med
drugimi tudi Matevž Kos iz Jereke (rudar in rudoslovec) ter Luka Korošec s Koprivnika
(kmet in rudar), da bi preučila obstoj rude na tem še ne raziskovanem delu gorskega
sveta. Da bi pospešil razvoj fužin je zgradil že prej omenjeno novo pot skozi Sotesko.
Kot največjo novost za rešitev fužin je poleti 1791 postavil nov plavž v Bohinjski
Bistrici26. Poglavitni namen tega plavža je bil doseči boljši izkoristek nabranih rud,
predvsem pa zmanjšati porabo oglja, ki je bilo vse draže in teže dostopno zaradi novih
jožefinskih reform. Plavž ni obrodil tega, kar so pričakovali, poleg tega so ga morali na
novo pozidati že leta 1796, ker je bila notranjščina tako močno izžgana (Mohorič, 1969).
Na prelomu iz 18. v 19. stoletje je fužine še dodatno prizadela francoska okupacija.
Francozi so prvič za kratek čas okupirali Kranjsko leta 179727. Drugič so jo zasedli leta
1809 in jo imeli pod svojo upravo do leta 1813. Naredili so popolno reorganizacijo na
različnih področjih. Prav tako tudi na področju gospodarstva in s tem povezanega
fužinarstva. Ohromljena je bila tudi trgovina. Po morju je bila prepovedana zaradi
celinske blokade, po kopnem pa zelo nevarna zaradi vojnega stanja. Zunanja trgovina je
bila s tem prekinjena. Notranja trgovina z železom je predstavljala le manjši delež, komaj
šestino proizvodnje (Mohorič, 1969). Takratno gospodarstvo so prizadeli še neugodna
menjava denarja po ukinitvi avstrijskega denarja ter povišani davki za uporabo lesa in
rudnikov. Dokončno je podjetja dotolkla vojna kontribucija28. Vrh tega je začelo
primanjkovati delovne sile na fužinah, v gozdu in rudnikih, ker je prenehal veljati
dotedanji privilegij v oprostitvi vojaškega služenja. Zaradi nemirnega časa se je število
26

Sezidan je bil iz okoliškega materiala po vzoru in dimenzijah Dickmannovega plavža v Löllingu na
Koroškem.
27
19. marca 1797 so Francozi prekoračili Pontabelj in nato vdrli na Koroško. Od tu so se usmerili na
Kranjsko. Najprej so zavzeli Belo peč in nato Bled. V tem prostoru ni prišlo do nobenih bojev, ker se je
knez Reuss že prej umaknil z avstrijsko vojsko prek Ljubelja v Avstrijo. Blejsko gospostvo je bilo pod
Francozi le do maja 1797, ko so se ti umaknili (Gornik, 1967).
28
Celotna Kranjska je morala plačevati 17.760.000 frankov vojnega davka. Glavni plačniki so bili
industrija in mesta. Tako je moral upravitelj bohinjskih fužin Andrej Koller plačati 420 goldinarjev
(Mohorič, 1969).
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odjemalcev drastično zmanjšalo. Leta 1791 jih je imel Žiga Zois še 126 poslovnih zvez
deset let kasneje pa le še 11. Gospodarsko je propadal in pešalo mu je tudi zdravje. Od
leta 1781 je bil priklenjen na voziček. Leta 1812 so se plače bohinjskih delavcev znižale
in veliko jih je odšlo delat drugam. Žiga Zois je videl edino rešitev pred popolnim
bankrotom v prodaji bohinjskih fužin. Ponudil jih je pod ceno fužinarjem in založnikom v
Kamni gorici in Kropi vendar neuspešno. Tudi z zmanjšanjem delovne sile, ni zaustavil
večanja dolgov. Zato je 20. septembra 1812 zaustavil vse fužine v Bohinju in tudi v
Bistrici in začasno odpustil delavce. Konec francoske okupacije je Žiga doživel zelo
bolan in v velikih dolgovih. 7. oktobra 1819 je vse svoje premoženje in pravice prenesel
na nečaka Karla Zoisa. Žiga Zois je v 72. letu starosti 10. novembra 1819 umrl.
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4. BOHINJSKA BISTRICA SKOZI 19. STOLETJE
4.1 FIZIOGNOMIJA BOHINJSKE BISTRICE V LUČI
FRANCISCEJSKEGA IN REAMBULANČNEGA KATASTRA
V 19. STOLETJU
Prvi kataster v avstrijski monarhiji, ki je vseboval tudi grafični naris ozemlja za območje
današnje Slovenije in Bohinja, je bil franciscejski kataster. V veljavo je prišel leta 1817
kot naslednik jožefinskega katastra, ki je vseboval le pisni opis zemljišč brez priloženega
grafičnega narisa29. Katastrsko občino Bistrica (Gemeinde Feistritz)30, so zmerili in
zapisali ter narisali leta 1826. Načrt je bil izdelan v merilu 1:2880, merili pa so v
dunajskih klaftrah31. Franciscejskemu katastru je sledil reambulančni, ki je začel veljati
leta 1867 in je osnova današnjemu zemljiškemu katastru. Leto kasneje po uvedbi
slednjega (1869) so na novo izmerili in narisali ter opisali K.O. Bistrico.
Zanimivo je, da so registri lastnikov parcel in hiš v teh katastrih vsebovali poleg pravih
imen in priimkov še domača imena (vulgo) domačij, kar domačini še danes uporabljajo v
medsebojni komunikaciji.
V franciscejskem in reambulančnem katastrskem načrtu se natančno vidi, da sta prvotno
Bohinjsko Bistrico sestavljali ločeni jedri (Zgornja in Spodnja vas), česar danes ne
moremo več opaziti, ker sta se s širitvijo združili. Obe jedri sta gručaste postavitve.
Spodnja vas je na severni strani in stoji na ravninskem delu in ima nekoliko bolj pravilno
postavitev objektov ob vaški poti kot Zgornja vas, ki je nastala kasneje in stoji na
vzpenjajočem svetu. Zanimivo je, da je Spodnja vas zrasla na ravninskem delu in s tem
odvzemala prostor obdelovalnim površinam.
Jedri je ločevala praznina, kjer so bila polja. Danes lahko to mejo lociramo le še po glavni
prometnici32, ki poteka skozi Bistrico (mimo občinske stavbe in pošte) in kraj povezuje s
29

Samo za desni breg reke Soče na današnjem slovenskem ozemlju je že v 18. stoletju obstajal kataster z
grafičnim načrtom v merilu 1: 2000, ki se je imenoval milanski kataster (1720 – 1723). Preostalo Slovenijo
sta v 18. stoletju in začetku 19. stoletja pokrivala najprej terezijanski nato pa jožefinski kataster, ki sta
vsebovala le popis zemljišč brez katastrskega načrta (Enciklopedija Slo. 5, 1991)
30
Katastrska občina Bihinjska Bistrica je ležala in še leži na desnem bregu Save Bohinjke med Lepencami
in Brodom na severu in se v podobno širokem pasu razprostirala do vrha Spodnjih bohinjskih gora na jugu.
Na drugi strani Save je mejila na nomenjsko katastrsko občino, na vzhodni strani na katastrsko občino
Nemški rovt, na zahodni na katastrsko občino Savica, južno od Črne prsti pa se je razprostirala že
Primorska. V K.O. Bistrica sta bili naselji Bistrica in zaselek Ravne. Merila je dobrih 3200 oralov in okoli
1000 klaftrov (1600 klafter je pomenilo 1 oral).
31
Leta 1876 so začeli meriti v metrih in pretvornik za dunajsko klaftro je bil 1,896 metra.
32

Sliko takratne prometne infrastrukture lahko dobimo iz zemljevidov in spremne besede, ki jih je
zabeležila avstrijska vojska v drugi polovici 18. stoletja za svoje strateške potrebe v vsej monarhiji. Tam
lahko preberemo, da je lesen most čez Savo dolg 70 korakov dolg in 6 korakov širok, prav tako tudi da so
vsi mostovi čez Bistrico leseni. Opis poti pravi, da je pot, ki povezuje Bistrico z Bitnjami prav tako pa tudi
proti vasi Polje kvalitetna in ob vsakem vremenu uporabna. Da pa sta poti, ki vodita proti vasema Savica in
Brod v deževnem obdobju razriti zaradi hudournikov in težko prevozni. Za težke vojaške vozove sta
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preostalo Spodnjo bohinjsko dolino. Takrat te prometnice še ni bilo in je ta povezava
potekala skozi spodnje jedro. Na prvi pogled ne moremo več videti meje med jedroma, a
če se sprehodimo skozi nekdanjo Spodnjo vas, vidimo, da so hiše starejšega nastanka in
po večini še ohranjajo nekdanjo podobo, medtem ko v Zgornji vasi le še težko najdemo
objekte iz tistega časa, ne da bi bili popolnoma prezidani, kar je odraz kasnejše
deagrarizacije prebivalcev.
Večina hiš je stala na desnem bregu Bistrice. Leta 1826 je bila v Bistrici 101 hiša. Dobrih
štirideset let kasneje (1869) pa 105. Rast števila hiš izraža gospodarski razvoj nekega
kraja. Tako vidimo, da se je to naselje širilo počasi, kar nas opozarja, da je bilo
fužinarstvo v tem času že v zatonu in ni več privabljalo delovne sile od drugod.
Zunaj vaškega jedra stoji cerkev sv. Nikolaja (sv. Miklavž), ki s svojo velikostjo izstopa
iz okolice. Na franciscejskem načrtu vidimo še star cerkveni objekt, ki je manjši od
kasnejšega in ima smer vzhod-zahod. Tloris nove cerkve, ki je na reambulančnem načrtu
črtkano narisan (kar pomeni, da je v gradnji), stoji pravokotno in južno od prejšnjega.
Nova cerkev je bila dokončno zgrajena jeseni leta 1884 in naslednjo leto posvečena33 V
obdobju med obema katastroma je za kraj prišla še ena zelo pomembna pridobitev, nov
šolski objekt ti. Bistrica škola34. Od leta 1786 pa do ustanovitve te nove šole so
duhovniki poučevali otroke v župnišču. Učili so jih verouka, branja, pisanja in računanja.
To hišo, v kateri je bila nova šola, je leta 1850 kupila občina in jo preuredila za potrebe
šole. Prvo šolsko leto se je v tej novi stavbi začelo leta 1851. V času ustanovitve šole je
bilo v bistriški župniji 175 šoloobveznih otrok. Do leta 1906 je bila to dvorazrednica,
kasneje so število razredov neprestano povečevali, kakor se je večalo število
šoloobveznih otrok. Leta 1878 so domačini uredili šolski vrt35, ki je bil pomemben učni
pripomoček za bodoče kmetovalce (Vovko, 1987). Poleg tega je imela šola za to vrstno
učenje še njivo (v Laščih) blizu potoka Belca.

prestrmi poti iz Bistrice proti Nemškemu rovtu in proti Ravnam (Slo. na vojaškem zemljevidu 1763-1787,
1998)
33
Cerkev v Bohinjski Bistrici omenja že Valvasor leta 1689. Do leta 1788 je bila podružnična cerkev
župnije v Srednji vasi. Leta 1788 pa so ustanovili novo župnijo Bohinjska Bistrica, pod katero so spadale
vasi Bistrica, Bitnje, Ravne, Nemški rovt, Log in Lepence. Leta 1833 so ji dodali še Brod, Savico in
Kamnje, vse v Spodnji bohinjski dolini. Ker stara cerkev s svojo velikostjo ni več zadovoljevala potreb, je
tedanji župnik Janez Mesar (župnik v Bistrici v letih od 1863 do 1894, poleg tega tudi oče modernega
sirarstva v Bohinju) organiziral gradnjo novega cerkvenega objekta. Temeljni kamen so blagoslovili 30.
junija 1878. Gradili so jo domačini sami vsak dan celo ob nedeljah. Do 6. avgusta 1881 so skoraj dokončali
zvonik, ko se je ta zaradi slabe gradnje porušil. Padel je na streho cerkve, jo porušil in pod seboj pokopal
sedem ljudi. Med njimi je bil tudi kaplan Janez Jerala, na kar nas danes spominja nagrobni spomenik na
pokopališču. Spomladi 1883 je zidarsko delo prevzel zidarski mojster Franc Feleschini ml. iz Ljubljane in
jo zgradil do jeseni 1884. Dne 7. decembra 1884 jo je posvetil dekan z blejskega gradu Jožef Razboršek,
naslednje leto na dan velikega šmarna pa še knezoškof Jakob Missia. Kar 36 metrov dolga in 16 metrov
široka cerkev je bila zgrajena v takrat tipičnem slogu. Notranjščina cerkve je narejena v novorenesančnem
slogu, zunanjščina pa v tem in novoromanskem (Lavtižar, 1897; Rozman, 1987).
34
Glej reambulančni načrt – list 1, parcelna številka 248.
35
Glej reambulančni načrt – list 1, parcelna številka 247.
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Fotografija 4:Župnijska cerkev sv. Nikolaja v Bohinjski Bistrici

Vir: Štukelj, 2006

V tem času so bili na levem bregu Bistrice trije mlini na vodni pogon za mletje žita36.
Nobeden izmed njih ni stal neposredno ob potoku Bistrica, temveč ob umetnem vodnem
kanalu, ki poteka vzporedno s potokom. Prav tako sta stali tudi dve žagi za les ob
umetnih kanalih. Ena je bila v lasti celega ali hubnega kmeta Mencingerja (po domače
Čučk37, hišna številka 1)38, na desnem bregu Bistrice v Spodnji vasi. Druga žaga je bila v
lasti Zoisov in je stala za Zoisovim gradom na desnem bregu Bistrice v Zgornji vasi39.
V času obeh katastrov so Zoisi v katastrski občini in v samem kraju Bistrica imeli
naslednjo posest: že prej omenjeno parcelo, na kateri je bila hiša, žaga na vodni pogon in
dve gospodarski poslopji; plavž in poleg njega pet gospodarskih poslopij40; grad z dvema
gospodarskima poslopjema in lopama41; više ob potoku Bistrica navzgor, na Pozabljenem
(takratno ledinsko ime Šimnovo berdo), so imeli še hišo, gospodarsko poslopje in
fužino42. Poleg teh objektov so v tej katastrski občini posedovali še šestindvajset drugih
parcel različne rabe. Vse to premoženje so leta 1870 prodali leto poprej ustanovljeni
delniški družbi Kranjski industrijski družbi (KID), katere solastniki so bili tudi Zoisi.
Prepis lastništva v kataster je bil opravljen enajst let kasneje (1881).

36

Glej reambulančni načrt – list 1, parcelne številke 69,93 in 103.
Predvideva se, da je s te kmetije prišel tudi eden od vodij slovenskega kmečkega upora iz leta 1515, ki ga
urbar iz leta 1602 omenja po domače Cucuk. Po zatrtem uporu je bil zaprt v ljubljanskem gradu. Ta
domačija se v urbarju iz prve polovice 18. stoletja imenuje Zuzik.
38
Glej reambulančni načrt – list 1, parcelna številka 44.
39
Glej reambulančni načrt – list 1, parcelna številka 155/2.
40
Glej reambulančni načrt – list 1, parcelna številka 156.
41
Glej reambulančni načrt – list 1, parcelna številka 138.
42
Glej reambulančni načrt – list 4, parcelna številka 1415.
37
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4.2 PREBIVALSTVO IN NJIHOVA SOCIALNA STRUKTURA V
TISTEM ČASU
Istega leta, kot je nastal reambulančni kataster za Bistrico (leta 1869), je Cesarsko
kraljeva statistična centralna komisija v Ljubljani izvedla prvo štetje prebivalstva na
Kranjskem. Od takrat lahko spremljamo točen popis prebivalstva za naše ozemlje. Po tem
popisu je bilo v občini Bistrica43 308 hiš in 1991 prebivalcev od tega 994 moških in 997
žensk. Sam kraj Bohinjska Bistrica je imel 105 hiš. Tu je tedaj živelo 781 prebivalcev od
tega 390 moških in 391 žensk (Imenik krajev Vojvodine Kranj., 1873). Večji obseg
podatkov o prebivalstvu dobimo pri naslednjem popisu, ki je bil izdan leta 1880. Ta
obsega poleg spolne sestave prebivalstva tudi veroizpoved in občevalni jezik domačega
prebivalstva. Občina Bistrica je takrat imela 321 hiš, v katerih je živelo 2048 prebivalcev
od tega 989 moških in 1059 žensk. Kraj Bistrica so označili kot vas s posameznimi
hišami (dorf mit einzelhaus). Do takrat se je število hiš povečalo na 113, prebivalcev pa
je bilo 813, od tega 389 moških in 424 žensk. Vsi prebivalci so bil katoliške
veroizpovedi. V vsej občini sta bila le dva prebivalca protestantske veroizpovedi
preostalih 2046 pa katoliške. Slovensko govorečih jih je bilo v Bistrici 790, nemško 17 in
5 drugega občevalnega jezika. V tem imeniku krajev iz leta 1884 je prvič omenjeno, da
ima ta vas poleg ljudske šole in župnišča tudi pošto in telegraf (Obširen imenik krajev na
Kr., 1884).
Deset let mlajši podatki o prebivalstvu nam pokažejo skoraj dvajsetodstotni padec
prebivalstva v Bistrici, kar je bila posledica propadanja fužin. Leta 1890 je v Bistrici
živelo 150 ljudi manj (663), od tega jih je bilo 298 moških in 365 žensk. Število hiš je
ostalo nespremenjeno 113. Od prejšnjih sedemnajst nemško govorečih je ostal le eden.
V vsej občini pa je število prebivalcev padlo na 1667 (853 moških in 938 žensk)
(Specialni repertorij krajev na Kr., 1890).
Število prebivalcev občine in kraja Bistrica je v naslednjih desetih letih še naprej padalo.
Tako je na prehodu stoletja leta 1900 v Bistrici živelo le še 586 ljudi od tega 287 moških
in 299 žensk. To je najnižja raven števila prebivalcev, odkar obstajajo statistični podatki
za to območje pa do danes. Zanimivo pa je, da se je število hiš povečalo na 121, kar je
odgovor na novo prihajajočo obdobje Bohinja in še posebej Bistrice, to je železnica.
Leksikon, ki navaja te podatke iz leta 1900, že omenja, da se gradi železniška postaja v
Bistrici, čeprav je prvi vlak pripeljal šele čez šest let.

43

To so bile leta 1849 na novo ustanovljene davčne občine po načelu »svobodna občina je temelj svobodne
države«. Njihov obseg je temeljil na komunah, ki so jih leta 1810 ustanovili Francozi v ilirskih provincah,
da bi s tem ukinili fevdalni sistem zemljiških gospostev. Obseg komun je imelo podlago v popisnih občinah
iz jožefinskega katastra. Več teh katastrskih občin so združili v najnižjo upravno enoto komuno ali mêrijo,
v kateri je bil najvišji organ mêr (župan). Tako je občina Bohinjska Bistrica obsegala katastrske občine
Bistrica, Nomenj in Nemški rovt. Preostali Bohinj pa je spadal pod občino Srednja vas (Polec, 1953,
Enciklopedija Slo. 8, 1994).
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Preglednica 3: Gibanje števila prebivalcev in hiš v Bohinjski Bistrici skozi 19.
stoletje
Leto
Moških
Žensk
Skupaj
število hiš

1826(1)

101

1869(2)
390
391
781
105

1880(3)
389
424
813
113

1890(4)
298
365
663
113

1900(5)
287
299
586
121

Vir: (1) Franciscejski kataster, 1826; (2) Imenik krajev vojvodine Kranjske, 1873; (3) Obširen imenik
krajev na Kranjskem, 1884; (4) Specialni repertorij krajev na Kranjskem, 1894; (5) Leksikon občin
kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru ; 1906

Vaški jedri sta se ločevali tudi po socialni strukturi prebivalcev. Spodnjo vas so
naseljevali le kmetje, medtem ko v Zgornji vasi najdemo tudi bajtarje oz. kajžarje. Število
bajtarjev je bilo majhno, saj jih je bilo leta 1869 le slabih 10 %. Predvidevamo lahko, da
so bili ti kajžarji zaposleni v Zoisovih fužinah, ki so prav tako stale na desnem bregu
Bistrice v Zgornji vasi.
Reambulančni kataster nam podaja tudi podatke o socialni strukturi lastnikov hiš. Tako
zvemo, da je takrat bilo v Bistrici 15 kmetov, pri čemer je kot petnajsti kmet opredeljen
lastnik Zoisovega gradu Karl Zois Baron. To se pravi, da je bilo realno 14 kmetov in od
tega 12 v Spodnji vasi, dva pa v Zgornji vasi. Štirje lastniki hiš so bili polkmetje. In kar
slabih 70 % (73) lastnikov je bilo tretjinskih kmetov (Reambulančni kataster, 1869).
Večje število manjših kmetov nam razkriva tudi velikost kmetij in bivalnih objektov44.
Tako je bilo v Bistrici v drugi polovici 19. stoletja le dvanajst enonadstropnih hiš, vse
ostale pa so bile pritlične. Izjema je bil le Zoisov grad, ki je imel dve nadstropji
(Reambulančni kataster, 1869).

44

»Kmečki dom je v bohinjskih naseljih po velikosti in obliki odraz posestnih razmer. V Bohinju je bil
trdni kmečki dom zidan in nadstropen, ločen od gospodarskega poslopja (hleva s skednjem). Često je
kmečki dom zgoraj lesen s tipičnim lesenim hodnikom. Odraz močne posestne strukture je še zidan
nadstropen stegnjen dom. Ponavadi je stanovanjski del zidan, skedenj, ki je pod istim krovom, pa še lesen.
Tretji primer še trdnega kmečkega doma je pritličen stanovanjski dom z ločenim večjim gospodarskim
poslopjem. Kmečki dom manjših posestnikov, največkrat kajžarjev je bil pritličen stegnjen kmečki dom.
Stanovanjski del ter hlev so pod istim krovom. Tak tip je po bohinjskih naseljih najbolj razširjen. Številne
so tudi manjše kmečke hiše z ločenimi malimi gospodarskimi poslopji« (Vojvoda, 1965, str. 102)
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4.3 KONEC FUŽINARSTVA V BOHINJU (1890)
Novi lastnik fužin v Bistrici je bil od leta 1819 nečak Žige Zoisa Karl Zois45. Takoj po
končani francoski okupaciji slovenskega ozemlja si je zadal načrt moderniziranja
železarskih obratov in ponovnega obujanja trgovskih vezi z Italijo. Slednje je bilo brez
večjega uspeha, kajti sredozemski trg so po Napoleonovih vojnah zasedli cenejši
angleški, švedski in ruski proizvodi. Zaradi tega so se Karlove fužine preusmerile v
izdelavo jekla v zabojih in v specialne vrste izdelkov. Toda tudi s tem ni prodrl na
zunanji trg, in sicer zaradi previsokih izvoznih carin v Avstriji. Po drugi strani pa so v
takratno avstrijsko Lombardijo in Benečijo neovirano prodirali tuji železarski izdelki.
Karl Zois je komaj 61 let star 7. julija 1836 umrl in zapustil vdovo Serafino z otroki.
Serafina je sama prevzela družinsko podjetje in ga poimenovala firma Zoisovih dedičev.
Podjetna Serafina je hotela rešiti fužine pred popolnim propadom. Njen načrt je bil ukiniti
ne konkurenčno proizvodnjo žebljev in zgraditi v Bohinju livarno z dvema kupolnima
pečema ter valjarno in mehanično delavnico. Leta 1839 so začeli graditi valjarno na
Pozabljenem. Ves gradbeni material za novo livarno so izdelali v Bistrici. Šele leta 1846
je Serafina pridobila koncesijo za legalizacijo nove valjarne in leto kasneje še deželni
privilegij za izdelavo vseh vrst litega in kovanega železa. V valjarni so izdelovali palično,
okroglo in trakasto železo raznih dimenzij. Največ so valjali železne palice za izdelavo
žebljev. Za tuje trge pa so izdelovali presno jeklo, ki so ga skladiščili v zabojih za izvoz v
Indijo in Daljni vzhod (Mohorič, 1969). Kmalu je livarna na Pozabljenem pri Bohinjski
Bistrici dobila sloves po vsej monarhiji. Na Dunaj so vozili zobata kolesa od pol do enega
metra premera. V mehanični delavnici so izdelovali dele za vodne turbine in parne stroje
ter železne ograje za potrebe Ljubljane. Trst so zalagali s kanalsko opremo. Poleg tega so
izdelovali še razne vrste orodja, nože, pile in sekače. Uspešnost Serafine so zaustavile
reforme iz leta 1848. Preskrba z ogljem za fužine je postala negotova. Z zemljiško
odvezo so kmetje nenadzorovano sekali v gozdovih, namenjenih za proizvodnjo oglja.
Bistriška fužina ni mogla uporabljati premoga, ker ni imela dostavne infrastrukture.
Savske železarne so ta problem rešile leta 1870, ko je do njih prišla gorenjska železnica.
To je pomenilo prelom v savskem železarstvu, kajti od takrat se je koncentriralo na
Jesenicah (Mohorič, 1968).
V Bohinju so poizkusili pomanjkanje kuriva za fužine reševati z novo tehnologijo
pridobivanja energije s šoto, dračjem in suhljadjo ter sušenimi drvmi. Šoto so vozili iz
pokljuških barij. Toda tako pridobivanje jekla je bilo še dražje v primerjavi s Švedsko,
kjer so imeli veliko rude in premoga. Na primer, v Trstu je bil cent švedskega jekla za
goldinar cenejši od gorenjskega (Mohorič, 1969).
Leta 1851 je Serafina Zois umrla in njena sinova Alfonz in Žiga Zois ml. sta se istega leta
odpovedala pogodbi iz leta 1837, po kateri naj bi bila univerzalna dediča. Tako so postali
vsi otroci Karla in Serafine Zois dediči, razen Beatrice, ki so jo izplačali. Ustanovili so
podjetje Karla Zoisa dediči »Gewerkschaft Karl Zois Erben«. Leta 1863 se je podjetje
45

Karl Zois se je rodil 13.decembra 1775. Do leta 1817, ko se je poročil z grofico Serafino Aichelburg, je
bil poklicni vojak. Že leta 1804 je na pobudo svojega strica Žige Zoisa prepotoval Nemčijo in Belgijo, da
se je spoznal z takrat modernimi načini dela livarn (Mohorič, 1969).
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spremenilo v družbeno firmo. Družbeniki so bili Michelangelo, Anton, Sigismund,
Alfonz, Serafina (hči), Gabrijela in Matilda. To podjetje je uradno vodil in zanj
podpisoval Michelangelo Zois.

4.3.1 KRANJSKA INDUSTRIJSKA DRUŽBA
LASTNIK FUŽIN V BOHINJSKI BISTRICI

(KID)

NOVI

Leta 1869 so bile Zoisove železarne dolžne Luckmanovi banki 140.000 goldinarjev. Ta
dolg je nastal iz večjega števila manjših dolgov, ko so si sposojali denar za nakup hrane
za fužinarske delavce, nakup surovin ter za tekoče stroške. Da bi uredili neporavnane
dolgove, so se dogovorili, da ustanovijo skupno delniško družbo. Delniška družba je bila
21. avgusta 1869 uradno odobrena s strani oblasti pod nemškim imenom »Krainische
Industrie Gesellschaft«. Obenem so registrirali ime podjetja še v italijanskem jeziku
»Societa Carniola d'Industria«, ne pa tudi v slovenskem jeziku Kranjska industrijska
družba (KID)46.
Na ustanovni skupščini so izvolili za predsednika družbe Michelangela Zoisa47, za
ravnatelja KID pa Karla Luckmana. Dne 12. januarja 1870 je kot zastopnik podjetja
Karla Zoisa dediči podpisal kupno pogodbo Michelangelo Zois kot prodajalec, hkrati pa
tudi kot kupec KID. Zoisi so prodali vsa posestva in obrate ter nepremičnine na
Javorniku, v Radovni, v Bohinju in v Mostah z rudniki na Karavankah in vsemi
rudarskimi pravicami. Poleg vseh nepremičnin v Bistrici in na Pozabljenem ter v Stari
Fužini, Srednji vasi in na Gorjušah je KID v Bohinju in okolici dobila še obsežna Zoisova
gozdna posestva. Skupna površina bohinjskih, jelovških in pokljuških gozdnih parcel je
znašala 2657 oralov (1514 ha). Poleg tega je dobila še rudarske pravice Zoisov v
Bohinjski okolici, na vsem severnem pobočju Jelovice, na Rudnem polju, Pokljuki,
Koprivniku in Gorjušah.
Poročilo trgovske zbornice za leto 1870 navaja, da je bistriška fužina zaposlovala 200
topilniških delavcev, 80 rudarjev ter 250 oglarjev, gozdnih delavcev in dninarjev. Za to
obdobje dobimo tudi podatek, da so pretopili 18.000 centov bobovca ter porabili 480.000
kg oglja (Mohorič, 1969).
V prvih treh letih od prevzema so vse fužine in med njimi tudi Bistriška dobro poslovale.
To je bilo obdobje velikega povpraševanja po železu zaradi obsežnih gradenj. Kajti v
obdobju od leta 1870 do 1873 so se množično ustanavljala podjetja in banke in z njimi so
bile povezane gradnje. Konec pomladi 1873 je prišlo do borznih zlomov zaradi špekulacij
in zloma številnih nesolidnih podjetij po vsej Evropi. Avstrijske dežele je ta zlom
gospodarsko in razvojno zaustavil za deset let. S tem je padlo povpraševanje po železu in
njegova cena se je prepolovila. Zaradi tega je leta 1875 KID na Kranjskem za celo leto
46

KID je bila tretja registrirana delniška družba na Kranjskem. Pred njo sta bili Delniška družba za plinsko
razsvetljavo leta 1863 in Obrtna banka v Ljubljani leta 1868. Delničarji KIDa so bili: Luckmani s 320
delnicami, Zoisi 300, Vincenc C. Seunig 200 in Leopold Bürger ter Aleksander Dreo vsak z 80 delnicami.
To so bili večji delničarji, ki so imeli skupaj 980 delnic od registriranih 1020.
47
Na tem položaju je bil do leta 1879, ko je umrl. Nato so za nadaljnjih 37 let vodstvo KID prevzeli
Luckmani.
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zaustavila kar sedem plavžev od enajstih in med njimi tudi bistriškega. Toda ta začasna
ustavitev ni zmanjšala števila zaposlenih; premestili so jih na druge obrate v Bistrici.
V sedemdesetih letih 19. stoletja se je KID v Bohinju spopadala še z enim problemom, ki
je pripeljal celo do upora domačinov. Težave so se zopet pojavile zaradi izkoriščanja
gozdov, zlasti v Zgornji bohinjski dolini glede lastništva in uporabe gozdov. Da bi KID
nadzorovala svoje gozdove je uvedla gozdne čuvaje, ki so preganjali kmete iz gozdov.
Kmetje so se temu uprli in odgnali čuvaje. Posredovati je moral celo okrajni glavar, a
brez uspeha, tako da se je na to odzvala celo vlada. Epilog tega je bil velik sodni proces v
Ljubljani proti 104 bohinjskim kmetom. Problem glede rabe gozdov so rešili v
sedemdesetih letih 19. stoletja tako, da so kmetom omogočili odkup in služnost gozdov48.

4.3.2 ZAČETKI LESNE
SIRARSTVA

INDUSTRIJE

IN

MODERNEGA

Svetovna gospodarska kriza je še trajala, slaba donosnost in nekonkurenčne cene so KID
prisilili, da je odpuščala najprej nekvalificirane delavce nato pa še postopno opuščala
obrate. Leta 1876 so sprejeli nov poslovni načrt za reševanje podjetja. Preusmerjati so se
začeli v gozdarsko panogo. Postopoma so začeli graditi žičnice za prevoz hlodovine, drv
in oglja z Jelovice, Komarče, Komne in Pokljuke. Prav tako so v dolinah začeli graditi
zbirališča za dostavljeni les in žage na vodni pogon. Bohinjska Bistrica je postala
zbirališče lesa za območje Komne in Komarče. Z Jelovice so vozili v Sotesko, s Pokljuke
pa v Gorje. Pred izgradnjo žičnice s Komarče in Komne so naredili novo cesto, ki je
povezovala Ukanc z Bistrico, del ceste pa se je pri sv. Janezu odcepil proti Zgornji dolini.
Žičnico na Komarčo so gradili po Pantzovem patentu in pod njegovim nadzorom.
Zgradili so jo 13. novembra 1883, dolgo 849 metrov, ki je premagala 579 metrov
višinske razlike (Mohorič, 1969). Kmalu po dokončanju te so zgradili še žičnico s
Komne. Ko je KID postavila vse žičnice, so začeli postavljati žage na vodni pogon. Prvo
za predelavo hlodovine so postavili v Soteski leta 1880, v Bistrici pa leta 1888. KID ni
upravljala teh žag, temveč jih je dajala v najem posameznikom. Lesna industrija je
reševala KID v času krize, prav tako pa tudi domačine v Bohinju ob postopnem zapiranju
fužin. Novi zaslužek je bil sekanje drevja, izdelovanje tehničnega lesa, napravljanje drv,
gradnja gozdnih poti, prevoz hlodovine in pogozdovanje. Veliko domačinov si je
izboljšalo svoj zaslužek s prevozom lesa, dokler tega ni prevzela železnica.

48

Gozd so delili med kmete po ključu velikosti posestva, številu zgradb, staj in peči ter razsežnosti plotov.
Po tem sistemu delitve gozdnih parcel so celi kmetje dobili večje, boljše in bližnje parcele. Nerazdeljene
gozdove na Jelovici, Pokljuki, Spodnjih bohinjskih gorah, Komni in Fužinarski planoti so proti koncu 19.
stoletja v upravo prevzeli Verski skladi. V drugi polovici 19.stoletja se kot nov lastnik pojavi občina.
Posedovala je predvsem neobdelovalne površine, kajti obdelovalne so bile predvsem v lasti kmetov. V
njihovo last so prišli deli gozdov, pašnikov in nerodovitni svet. Občinska posest je zavzemala 1507 ha ali
4,9 % vsega bohinjskega površja. V reambulančnem katastru lahko zasledimo več odprtih sporov med
občino in kmeti glede meja parcel (Reambulančni kataster, 1869; Vojvoda, 1965).
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Dviganje življenjskega standarda ali pa tudi samo preživetje so reševali tudi z uvajanjem
modernega sirarstva. Za to novo panogo je bil najbolj zaslužen bistriški župnik Janez
Mesar. S podporo kmetijskega ministrstva je leta 1873 v Bohinjski Bistrici ustanovil prvo
sirarsko družbo na Kranjskem. Združilo se je 13 kmetov iz Bistrice, Bitenj in Lepenc,
sprejeli so skupna pravila ter najeli profesionalnega sirarja iz Bovca. Ustanovili so neke
vrste zadrugo in začeli skupno sirariti na Bitenjski planini. V tem času je Mesar s
finančno podporo Kranjske kmetijske družbe potoval po sirarsko razvitih deželah (Švica)
in prenašal to znanje v Bohinj in tudi po drugih krajih po Kranjskem. V Bohinju in tudi
drugod (zlasti na Goriškem) je v spremstvu Mesarja domačine poučeval švicarske
priprave sira švicarski mojster Tomaž Hitz. Pod njegovim vodstvom in nadzorom so leta
1876 v Bistrici odprli največjo in moderno opremljeno sirarno na Kranjskem, ki je dobila
tudi funkcijo učilnice sirarstva. Vsa orodja so pripeljali iz Švice. Do leta 1884 je bilo v
Bohinju že 9 društev, ki so štela 330 članov, sedem let kasneje, leta 1891 pa je bilo že 11
sirarskih društev (Novak, 1987). Funkcija društev je bila skupna organizacija sirarstva,
urejanje obratov, nadzor nad prodajo in pravična delitev dobička.

4.3.3 NI VEČ FUŽIN
Kranjske in na splošno alpske fužine so začele izgubljati tržno vojno. Druga polovica 19.
stoletja je pomenila nagel razvoj železarn na severnem delu Avstro-ogrske, natančneje v
Sudetih, na Moravskem in v Šleziji. Največji problem alpskih obratov je bilo drago
pridobivanje rude. Ob tem nazadovanju se tudi zastarela fužinska tehnologija ni mogla
več kosati z vedno močnejšimi valjarnami.
Leta 1887 je uprava KID pod vodstvom Jožefa Luckmana izdelala načrt za ukinitev vseh
obratov na Kranjskem in koncentracijo železarstva na Jesenicah. Že tako nekonkurenčno
ceno izdelkov so dvigovali še prevozi izdelkov med obrati, razpršenimi na večjem
območju. Na Jesenicah so zgradili novo železarno, v katero so selili stroje in kvalificirane
delavce iz opuščenih fužin. Med njimi je bila tudi bistriška fužina. Načrtovali so iz nje
prepeljati na Jesenice livarno, valjarno in mehanično delavnico. Toda to se ni zgodilo. V
torek 7. oktobra 1890 je prišlo v bistriških fužinah do velikega požara, ki je uničil glavno
fužinsko zgradbo49. Z velikim naporom je takrat imenovani »gasilski brambi50« pod
vodstvom njihovega načelnika Bevca in nadzornika bistriških fužin ing. Leopolda Böckla
uspelo omejiti ogenj le na glavno fužinsko zgradbo. Za KID je to pomenilo veliko
izgubo, ker je zaradi finančne krize odpovedala vsa zavarovanja. Pred požarom sta v
Bistrici delali le še mehanična delavnica in deloma valjarna, ki pa je bila skupaj z livarno
določena za preselitev na Jesenice.
49

»Kronika pravi, da so železarji na ta dan, kot po navadi, po končanem delu, pogasili ognjišča z vodo, pri
tem pa prezrli, da je tlel tram ob dimniku. Iz tega se je v mraku ob vetru razvnel ogenj, ki se je nagloma
širil. Izsušeno tramovje je gorelo kot slama. Vročina je bila tako močna, da so začeli prazniti okoliške hiše,
ker so se bali, da se bo požar razširil in zajel vse naselje. Ob osmih večer so zapazili prvi ogenj in po dveh
urah je ostalo od bistriških fužin le še kup ogorkov ostrešja, razvaline zidovja in ostanki fužinskih naprav«
(Cundrič, 2002, str. 46).
50
Gasilsko društvo v Bohinjski Bistrici je bilo ustanovljeno leta 1884.
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Slika 4: Pogorišče bistriške fužine (1890)

Vir: Mohorič,1969

V tem času žebljarna ni več delala, ker so jo že odprli na Jesenicah. Požar je prekrižal
načrte, da bi po preselitvi obratov v Bistrici še delovalo nekaj naprav. To je pomenilo
konec fužinarstva v Bistrici.
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4.4 MIGRACIJSKI TOKOVI Z BISTRICE IN BOHINJA
Po podatkih za leto 1888 je v bistriških obratih delalo 93 delavcev51. Poleg teh je leta
1890 izgubilo delo še več zunanjih sodelavcev, rudarjev in nabiralcev bobovca na
Jelovici in v Triglavskem pogorju. Prav tako pripravljavci drv in oglarji. Konec
železarstva v Bohinju je pomenil veliko krizo za tamkajšnje prebivalstvo. Večji del
železarjev se je preselil na Jesenice. Samo iz Bohinjske Bistrice so odšli 104. To je
največji železarski migracijski tok na Jesenice. Drugi, ki mu je sledil po obsegu je bil iz
Krope s 54 železarji (Mohorič, 1969).
O odhodu ljudi nam pričajo tudi takratni statistični podatki. Leta 1880 je v Bistrici živelo
813 prebivalcev. Deset let kasneje je to število padlo za 18,45 % na 663. Trend upadanja
se je nadaljeval še v naslednjem desetletju, do leta 1900 za 11,61 % na 586 prebivalcev.
Preglednica 4: Gibanje števila prebivalcev v Spodnji in Zgornji Bohinjski dolini v
času zaprtja fužin.
Leto
1880 (1)
1890 (2)
1900 (3)
Spodnja dolina
Št. Prebivalcev
2048
1776
1667
%
-13,28
-6,14
Zgornja dolina
št. Prebivalcev
2429
2538
2460
%
4,48
-3,08
Vir: (1) Obširen imenik krajev na Kranjskem, 1884; (2) Specialni repertorij krajev na Kranjskem, 1894;
(3) Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru, 1906

Skupni podatki o padanju števila prebivalcev za vso Spodnjo Bohinjsko dolino nam
prikazujejo, da je bilo leta 1880 2048 prebivalcev, leta 1890 je število padlo za 13,28 %
na 1776 in leta 1900 še za 6,14 % na 1667 prebivalcev. Ob teh statističnih podatkih
vidimo, da je propad fužin najbolj prizadel Bistrico. Kajti v letih od 1880 do 1900 se je
število Bistričanov znižalo za dobrih 30 %, med tem ko je število prebivalcev celotne
Spodnje doline padlo le za dobrih 19 %. Na drugi strani pa nam podatki za Zgornjo
dolino prikazujejo, da je v nasprotju s Spodnjo število prebivalcev rahlo naraslo. Leta
1880 je bilo v Zgornji dolini 2429 prebivalcev, leta 1890 je število naraslo na 2538, kar
pomeni za 4,48 %. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da se je v času propada fužin del
nekdanjih delavcev preselilo v Zgornjo dolino. Zgornja dolina razen Stare Fužine je ves
čas obratovanja fužin obdržala agraren značaj. Po propadu fužin pa je dajala možnost
preživetja nekdanjim delavcem s poljedelstvom. Čeprav v naslednjem desetletju zaznamo
tudi tukaj upad prebivalstva, vendar ne tako močnega kot v Spodnji dolini.

51

V fužini 10, livarni 6, valjarni 42, mehanični delavnici 29 in 6 v žebljarni (Mohorič, 1969).
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5. BOHINJSKA BISTRICA DO PROPADA AVSTROOGRSKE
5.1 AVSTRO-OGRSKA INDUSTRIJA
ŽELEZNIŠKO ZVEZO S TRSTOM

ZAHTEVA

DRUGO

Od leta 1864 dalje se je vedno pogosteje slišala želja po novi železniški povezavi s
Trstom. Južna železnica, ki je od leta 1857 dalje povezovala Dunaj s Trstom, ni
zadovoljevala potreb tovornega prevoza, poleg tega je bila draga in v privatnih rokah
tujcev (Francozov) ter prostorsko odročna. Zaradi teh problemov je Trst zgubljal tržni boj
s severozahodnimi evropskimi pristanišči, ki so imela dobre železniške in rečne povezave
z notranjostjo Evrope, celo do Češke in Bavarske. Trst zaradi teh problemov ni mogel
tržiti svoje prednosti zaradi bližine novo odprtega Sueškega prekopa.
Nova proga naj bi povezala južnočeške industrijske centre, gornjeavstrijske,
gornještajerske in koroške s Trstom. Koncesijo za izgradnjo nove proge med Beljakom in
morjem je dobila družba Rudolfovih železnic. Naredili so načrt, da bi se nova povezava
odcepila od gorenjske proge pri Škofji Loki in tekla po Poljanski dolini skozi Žiri, pod
Rovtami, skozi Hrušico do Razdrtega in od tam skozi Senožeče in Divačo v Trst. Toda
do tega ni prišlo zaradi zadolženosti te družbe, ki jo je prevzela država in odplačala njene
dolgove. Novi predlog o povezavi, ki bi potekal od Trbiža preko Predela do Gorice, je
leta 1871 predlagala Tržaška trgovska zbornica. Toda večji del zainteresirane javnosti v
Trstu in Ljubljani je bilo za škofjeloško povezavo in naprej skozi Ljubelj ali čez Jezersko
do Celovca. To težnjo so opravičevali zaradi prevelike bližine predelske železnice Italiji,
na drugi strani pa bi Škofjeloška železnica povezala notranjske gozdove in gorenjske
industrijske kraje s Trstom. Med obema stranema se je vnel hud boj, ki je trajal skoraj tri
desetletja. Borzna katastrofa leta 1873 in izguba vojne z Italijo ter avstrijska usmerjenost
proti Balkanu (aneksija Bosne), sta načrt te proge odložili na poznejše čase.
Položaj Trsta in industrije v zaledju monarhije se je iz leta v leto slabšal. Tržaška borza,
ladijske družbe in trgovske zbornice v Trstu, Gorici, Linzu, Salzburgu, Pragi, Leobnu in
Libercu so vedno znova odpirale vprašanje druge proge. V neprestanih si nasprotjih med
zagovorniki predelske in loške proge se je pojavil kompromisni predlog z bohinjsko
progo. Po prvotnem predlogu naj bi se ta odcepila od gorenjske proge pri Vrbi. Po
kilometrih računanih od Vrbe do Trsta je bila ta nova varianta za 22 kilometrov
ugodnejša od loške (Mohorič, 1968). Strokovnjaki pa so imeli utemeljene pomisleke
glede teže gradnje predora med Bohinjsko Bistrico in Podbrdom pod Črno prstjo na drugi
strani pa visoke stroške za mostove in predore v Bohinjski dolini ter nevarnost plazov v
Baški dolini. V tem obdobju se je vnel spor med zagovorniki bohinjske in loške proge.
Na drugi strani pa je nastal tudi spor glede povezave Koroške s Kranjsko ali čez Trbiž ali
skozi Karavanke in kje skozi. Največ jih je zagovarjalo predor pod Ljubeljem, da bi
železniško povezali tudi Tržič. Po naročilu vlade so naredili obsežno študijo, ki je
obdelala deset variant proge skozi Visoke Ture in deset variant med Koroško in Trstom.
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Slika 5: Možne variante druge železniške povezave s Trstom

Vir: Budkovič, 2004

Na podlagi te študije je vlada sprejela in uzakonila 6. julija 1901 gradnjo alpskih železnic.
To so bile pyhrnska, turska in karavanško-bohinjska proga (Pleterski, 1987). Nova trasa
je potekala in še poteka od Celovca in Beljaka do Podrožce na severni strani Karavank.
Nato skozi najdaljši predor na tej progi (7975 m) do Hrušice na drugi strani Karavank, ta
je bil odprt 30. septembra 1906 (Resnik, Stepic, 1996). Nato je potekala proti Jesenicam,
Bledu, skozi Sotesko do Bohinjske Bistrice. Tu je prečkala Spodnje Bohinjske gore skozi
drugi najdaljši predor od Celovca do Trsta (6327 m) in prišla v Baško grapo pri Podbrdu,
po dolini Bače do Mosta na Soči in naprej po dolini Soče do Gorice. Nato se je usmerila
proti vzhodu do Prvačine, preko Krasa in Opčin do Trsta.
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5.2 GRADNJA ŽELEZNIŠKEGA PREDORA
POVEZANA ŠIRITEV BISTRICE

IN

S

TEM

Po novem letu leta 1900 so v Bohinjsko Bistrico prišli odposlanci železniškega
ministrstva, da so brez večjih zapletov odkupili zemljišča vzhodno od Bistrice (Čez
Belco)52. Odkupili so različne vrste parcel njive, travnike, pašnike, nerodovitne in druge
davka proste parcele v skupni velikosti 10 ha 30 a in 8 m²53.
Slika 6: Začetek kopanja železniškega predora na (severni) bistriški strani

Vir: Budkovič, 2004

S slavjem in posvetitvijo predora v Bistrici 20. septembra 1900 so uradno začeli preboj
pod Črno prstjo. Na severni strani pri Bistrici so začeli z deli 29. septembra 1900, na
južni pri Podbrdu pa 25. oktobra istega leta (Budkovič, 2004). To se pravi, da so se dela
začela osem mesecev prej, pred državno potrditvijo proge. Začetna dela, ki so imela
namen določitve smeri izkopa in izkopati poskusni rov je vodil podjetnik Anton Fritz , ki
je imel pod seboj 50 domačinov (Pleterski, 1987; Budkovič, 2004). V prvotnem načrtu
naj bi tu potekala dva vzporedna predora, ki naj bi bila na vsakih 200 m povezana za
boljše zračenje. Toda poskusni rov je pokazal, da sestava kamnin ni primerna za tako
gradnjo, zato so se odločili za gradnjo enega dvotirnega predora.
52

V imenu Bistričanov se je pogajal takratni župnik Ivan Piber. Brez problema so se dogovorili o ceni.
Večje probleme pa so imeli s ceno, ki so jo postavljali Nomenjci za svoje parcele. Prišlo je celo do sodnega
spora v katerem so lastnikom parcele zaplenili in jim dali le tretjino prvotne cene. Po pregovarjanju Pibera
v imenu oškodovanih s takratnim ministrom za železnice Wittekom, ki je dopustoval v hotelu Sv. Janez pri
Bohinjskem jezeru so sodbo razveljavili in lastniki so dobili prvotno ceno (Budkovič, 2004).
53
Vse parcele so bile nižjega razreda. Njiv je bilo 4 ha 58 a in 17 m², travnikov 3 ha 25 a in 56 m²,
pašnikov 1 ha 83 a in 68 m² in nerodovitnega je bilo 42 a in 10 m² ter 20 a in 57 m² druga davka prosta
zemljišča (Parcellen-protokol der Gemeinde Feistritz, 1898).
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Na razpisu za gradnjo predora, ki so ga razpisale cesarsko-kraljeve železnice je v drugo 1.
maja 1902 zmagalo podjetje Bauunternehmund G.v.Ceconi & Comp.54 Podjetje se je
obvezalo, da bo preboj naredilo najkasneje do 1. februarja 1905, predor pa dokončalo
sedem mesecev kasneje.
Do dolžine 1951, 6 metra so kopali ročno. Od tega metra dalje so začeli uporabljati štiri
ročne električne vrtalne stroje. Elektriko so dobivali iz novo postavljene elektrarne pri
Zoisovem gradu (v njem je bilo tudi vodstvo gradbišča) na Bistrici55. Mala elektrarna je
imela štiri turbine, ki so gnale 34 kilovatni generator, ki je dajal izmenični tok napetosti
2200 V. Ker elektrarna na Mačjem potoku v Baški grapi ni dajala dovolj energije za
vrtalne stroje na južni strani delovišča, so iz bistriške elektrarne preko Baškega sedla
potegnili električni kabel, da je dodatno napajal še južno delovišče. Obe delovišči so
povezali tudi s telefonskim kablom. Poleg vrtalnih strojev je energija iz elektrarne
poganjala štiri ventilatorje, ki so zračili predor (Mohorič, 1968; Pleterski, 1987; Resnik,
Stipic,1996; Budkovič, 2004).
Slika 7: Strojno vrtanje bohinjskega predora

Vir: Budkovič, 2004

Pri kopanju so imeli neprestano probleme z vodo, ki je vdirala iz vseh strani. Na dolžini
1,8 in 2,6 km od severnega portala je 6,5 Cº hladna voda zalila cel rov. Voda je
neprestano nihala glede na količino dežja in topljenja snega. Toda kljub problemom so
osem mesecev pred potekom roka 31. maja 1904 prebili goro. Obe strani sta se srečali
3541 m od severnega portala in 2778 m od južnega. Pri samem preboju je bila slovesnost,
na kateri je sodeloval nadvojvoda Leopold Salvator, železniški minister Wittek ter drugi
visoki predstavniki oblasti. Do 1. marca 1905 so tunel pozidali. Kamnite bloke za portal
in material za pozidavo predora so vozili iz zato odprtega kamnoloma pri Bohinjskem
54

Podjetje Ceconi, katerega lastnik je bil Giacomo Ceconi se je izkazalo že pri gradnji arlberškega predora
in zato je Giacomo dobil plemiški naslov (Budkovič, 2004).
55
Elektrarna je stala na istem mestu, kjer so nekoč stale fužine za Zoisovim gradom, danes pa stoji
opuščena ribogojnica ( glej parcelna št. 155/2).
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jezeru, v bližini današnjega (zaprtega) hotela Bellevue. Za ta material so izkoriščali
oligocensko apnenčevo brečo. Po večini so bili kamnoseki Italijani in Hrvatje. V začetku
so material od kamnoloma do Bistrice vozili z vozovi. Ker je primanjkovalo domačih
voznikov so prišli na pomoč celo Poljaki. Jeseni 1902 pa je podjetje Ceconi položilo
ozkotirno železnico56, po kateri je vagončke vlekla parna lokomotiva (Budkovič, 2004).
Poleti 1905 so položili oba tira skozi Bohinjski predor. Bohinjsko progo od Jesenic do
Trsta je 19. julija 1906 odprl prestolonaslednik Franc Ferdinand. Od Celovca do Jesenic
so jo odprli kasneje, ker je bil predor Podrožca – Hrušica zgrajen šele konec septembra
1906.
Slika 8: Nova železniška postaja leta 1906, ki je nespremenjena do danes

Vir: Budkovič, 2004

Toda novi Bohinjski predor dolg 6339 m57, je neprestano spremljal problem vdiranja
vode zlasti na severnem delu. Kanal za odvajanje vode med obema tiroma ni mogel
požirat te količine vode. Zato so v letih 1911 in 1913 naredili sistem odvodnjavanja na
Planini za Črno goro (1340 m). Izkopali so sto metrov dolg predor, skozi katerega je
odtekala voda s planine in ni več pronicala v notranjost. Poleg tega so leta 1912 na
dolžini 2,58 km od severnega portala skopali rov v hrib, da voda ni več pritiskala na obok
predora temveč nemoteno tekla v zato namenjeni kanal med tiroma. Toda tudi to ni bilo
dovolj, zato so po II. svetovni vojni odstranili en tir in na njegovo mesto postavili
odvodni kanal. Toda še danes problem vode ni docela rešen. Ko ob ekstremnih padavinah
voda zalije predor do višine 38 cm se zaustavi ves promet (Resnik, Stepic, 1996).
.
56

Proga je bila dolga 8 km, širina tirov je bila 60 cm in potekala predvsem po levem bregu Save in jo
trikrat prečkala na lesenih mostovih, najdaljši je bil pri Laškem rovtu dolg 80 m (Budkovič, 2004).
57
Tehnični podatki predora: Danes je predor slabih 12 m krajši (6327,4 m), ker so severni portal med II.
svetovno vojno dvakrat minirali. Prvič ga je minirala starojugoslovanska vojska ob umiki in drugič maja
1945 nemška vojska. Poteka v ravni liniji azimut 353º, le na južnem delu spremeni smer za lažjo
priključitev smeri Baške grape.Severni portal je na nadmorski višini 525 m, južni pa na 508 m. Najvišja
točka predora je na dolžini 3693 m od severnega portala in sega 534 m.
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Poleg vode je povzročala težave zmrzal v zimskem času, do katere je prihajalo zaradi
nizkih temperatur, vode in močne prevetrenosti. Ta problem so rešili leta 1934, ko so na
severnem portalu postavili vrata. »Človeški faktor je bil kriv, da si je vlak včasih tudi sam
na silo odprl vrata in jih na lokomotivskem ospredju pripeljal celo na postajo v Bohinjski
Bistrici« (Resnik, Stepic, 1996, str.110).
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ŠIRITEV BISTRICE

Z gradnjo predora se je število prebivalcev nekajkrat povečalo. Kajti prihajali so delavci
iz vseh koncev monarhije in tudi od drugod. Ko so bila dela poleti 1904 v največjem
razmahu, je bohinjski predor delalo okoli 2000 delavcev, na progi od Jesenic do
Bohinjske proge pa 3500 delavcev. Pri Ceconijevem podjetju je bilo največ zaposlenih
Italijanov, poleg njih pa še Nemci, Hrvatje največ iz Dalmacije, Srbi, Madžari, Albanci,
zlasti po Ilindenski vstaji leta 1903 pa tudi Makedonci. S seboj so pripeljali tudi družine.
Bistriški župnik je napisal, da je Bistrica postala mali »Babilon« (Pleterski,1987;
Budkovič, 2004).
Slika 9: Spodnja vas v Bohinjski Bistrici na začetku 20. stoletja

Vir: Budkovič, 2004

S to količino prišlekov se je fiziognomija in funkcija Bistrice spremenila. Za potrebe
gradnje in njenih delavcev se je začela širiti proti vzhodu, na nekdanja območja njiv (v
Laščih) in travnikov (čez Belco). Prav tako se je širila med obema jedroma, tako, da se je
njuna meja brisala (Reambulančni kataster, 1869; Parcellen protokoll, 1898-1918).
Število hiš v Bistrice se je od leta 1900 do leta 1910 povečalo za kar četrtino. Od 121 hiš
leta 1900 je naraslo na 151 hiš (Spezialortsrepertorium der Ö..., 1919). V Laščih so
postavili številna lesena poslopja, ki so jih kasneje podrli. Nekatere stavbe so se ohranile
do danes. Mednje sodijo štiri več stanovanjske hiše, ki jih domačini še danes imenujejo
»barake«. Najlepše zgradbe je zgradilo podjetje Ceconi. Poleg podjetnikove vile še
pisarniško stavbo in pomožne stavbe. Južno od Zgornje vasi na širokem lazu (na šerokim
las) na nekdanjem občinskem pašniku je zrasla bolnica. V kataster je bila vpisana leta
1908 na parcelni številki 856. Postavili so dve stavbi. V večji stavbi so zdravili bolnike,
danes znani kot »špital«, v odmaknjeni manjši stavbi pa so imeli bolnike z nalezljivimi
boleznimi. Kajti pri takem skoncentriranju delavcev in pomanjkanju higiene so se
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neprestano pojavljale epidemije. Leta 1902 in 1903 se je pojavila epidemija tifusa, marca
1904 pa črne koze, ki so se razširile po vsej progi, predvsem med makedonskimi delavci.
Med letoma 1901 in 1905 so bolezni in nesreče prizadele 1567 delavcev, od tega se jih je
10 končalo s smrtjo. Izven delovišča se jih je ponesrečilo 12, od tega dva s smrtnim
izidom (Pleterski,1987). Ob vzhodni steni bistriške cerkve še danes stoji spomenik v
spomin 43 delavcem, ki so gradili bohinjski predor in umrli ali se poškodovali. Postavil
jim ga je grof Giacomo Ceconi. Imenik za Kranjsko za leto 1910 omenja, da sta v bolnici
zdravila dva zdravnika58 in da ima Bistrica dve babici (Spezialortsrepertorium der Ö...,
1919).
Čez Belco, to je ledinsko ime za področje na desnem bregu potoka Belca, je stala nova
železniška postaja Bohinjska Bistrica59, ki jo je sestavljal kolodvor in več pomožnih
objektov.
Spremenila se je tudi fiziognomija hiš. Do tedaj so hiše kazale socialno posestno
strukturo, sedaj so se začele graditi nadstropne turistične hiše in stanovanjski bloki
(barake) (Vojvoda, 1981).
Času gradnje proge je v Bistrici zraslo večje število gostišč in gostiln ter žganjerij. Kamor
so zahajali delavci popivati in prihajalo je tudi do številnih sporov med njimi. Zmanjkalo
je prostora za bivanje in nastala je vse splošna draginja, ker kraj in širše zaledje nista
mogla zadovoljevati potreb te mase prišlekov. Masa delavcev in alkohol sta vodila v
številne prepire. S tem povezano in s samo širitvijo kraja in njenim pomenom se v popisu
iz leta 1910 tudi prvič omenja štiri orožnike v Bistrici (Spezialortsrepertorium der Ö...,
1919).
Slika 10: Bohinjska Bistrica v prvi polovici 20. stoletja

Vir: Mahnič, Glavan, 1995
58

Zdravnika sta bila dr. Jurčef iz Trsta in dr. Marotti iz Italije. Domačine je zdravil okrožni zdravnik dr.
Alojz Vacek. Za nego bolnikov pa je skrbelo pet usmiljenih sester iz Bologne (Budkovič, 2004).
59
Maja 1908 so postajo Bohinjska Bistrica preimenovali v Bohinj-Bohinjsko jezero. Do te spremembe je
prišlo zaradi pogostega izstopanja gostov, ki so bili namenjeni k bohinjskemu jezeru na postaji Bohinjska
Bela. Ime je spremenila direkcija v Trstu, pod katero je spadala bohinjska proga (Pleterski, 1987).
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Že mnogo pred prihodom železnice je bil v Bistrici postavljen poštni urad. Na popisu
poštnih uradov, ki presegajo promet nad 1000 goldinarjev iz leta 1873, kjer je le osem
postaj na Gorenjskem, je med njimi omenjena tudi Bohinjska Bistrica. Od istega leta
dalje (1873) je poštni urad v Lescah vzdrževal dnevno zvezo za prevoz pošte in ljudi z
Bledom in Bohinjem. Z izgradnjo železnice je bila ta povezava ukinjena. Leta 1873 so
začeli graditi tudi telegrafsko zvezo med Bistrico in Bledom. In je bila oddana privatniku
v Bistrici od decembra leta 1873 (Žontar, 1977). Dodatek popisa katastrski parcel za
Bohinjsko Bistrico iz leta 1904, prvič omeni poštni urad v Spodnji vasi hišna številka
17060. Do razpada Avstro-Ogrske je bistriška pošta dobila tudi telefon. Slabša enožična
linija je bila postavljena med vojno za potrebe avstrijske vojske (Žontar, 1977).

5.2.2 NOVA SMER RAZVOJA KRAJA - TURIZEM
Moč in vpliv železnice v tistem času je bila, za današnje razmere ne dojemljiva. Poznamo
več primerov, kako je železnica rojevala cela mesta. Tak primer je tudi blizu nas, Opatija
v Kvarnerskem zalivu. Kjer je železnica postavila prve hotele, da bi spodbudila promet
na tej južni progi. In iz ničesar je kmalu zraslo naj mondenejše obalno turistično mesto v
takratni monarhiji.
Slika 11: Nekdanji Grand hotel Triglav v Bohinjski Bistrici

Vir: Budkovič, 2004

60

Poštni urad je stal na parcelni številki 36/3 tlorisne velikosti 86 m². Ta poštni urad je bil neeraričen, kar je
pomenilo, da ga je dala država v zakup domačinu, kar je bila takratna večinska praksa (Parcellen protokol,
1898-1918; Žontar, 1977).
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Bistrica ni doživela tako radikalne spremembe, a vseeno je doživela vrhunec svojega
turizma, ki ga še danes ni povsem ujela.
Železnica je prva, ki je dobro in hitreje povezala Bohinj s Primorsko in tudi s preostalo
Kranjsko, Koroško in drugimi deli monarhije. Toda tedaj ni bilo prvo srečanje Bohinjcev
s turizmom. Korenine turizma v Bohinju so povezan s planinstvom v drugi polovici 19.
stoletja. Leta 1872 je srednjevaški župnik Ivan Žan ustanovil v Srednji vasi društvo
Triglavski prijatelji. Namen društva je bil spodbujanje planinstva in s tem povezani
turizem. Leta 1872 je društvo zgradilo majhno planinsko kočo Triglavski dom –
Triglavski tempelj na mestu današnje Planike na Ledinah. Poleg tega so naredili pot po
grebenu med Malim Triglavom in Triglavom. Številni Bohinjci so se zaposlili kot gorski
vodniki pod okriljem takratnega nemško-avstrijskega planinskega društva (DÖAV).
Slika 12: Nekdanji hotel Rodica v Bohinjski Bistrici

Vir: Budkovič, 2004

Zaradi narodnega boja tudi v hribih so Slovenci leta 1893 ustanovili Slovensko planinsko
društvo (SPD). Leto kasneje 1894 je to društvo postavilo prvo planinsko kočo v KO
Bohinjska Bistrica na planini za Liscem pod Črno prstjo. Imenovala se je Orožnova koča
na Črni prsti (1346 m), ki je bila odgovor na devet let prej zgrajeno (1885) Malnerjevo
kočo (Mallnerhütte, 1350 m), ki je bila v lasti Avstrijskega turistovskega kluba (ÖTK) na
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Ravenski planini pod Črno prstjo, prav tako v KO Bohinjska Bistrica61. Obe koči sta bili
zelo obiskani zaradi botanične zanimivosti Črne prsti62.
Pred prihodom železnice so se tudi v dolini pokazali prvi zametki turizma. Leta 1887 je
KID zgradila prvi hotel v Bohinju pri jezeru. Imenoval se je Touristen Hotel, kasneje pa
so ga preimenovali po bližnji cerkvi v Hotel Sveti Janez (Hotel St. Johann). Zgrajen je bil
po načrtu upravnika fužine v Bohinjski Bistrici Leopoldu Böcklu (Budkovič, 2004).
Slika 13: Nekdanji hotel Bistrica v Bohinjski Bistrici

Vir: Budkovič, 2004

Namenjen je bil zunanjim turistom, v prvi vrsti pa uradnikom in gozdarjem KID. V njem
je deloval tudi poštni urad, ki je leta 1906 dobil telegraf. Do prihoda železnice, so goste s
poštnim vozom vozili od Lesc, kjer je bila najbližja železniška postaja. Poleg poštnega
voza so ljudi vozili tudi domači konjski prevozniki »fijakarji« in v zadnjih letih pred
železnico z omnibusom v lasti prevoznika Ažmana z Bleda (Novak, 1987). Leta 1895 je
hotel odkupil Verski sklad, ki ga je leta 1900 dal za deset let v najem Gusti von Loos in
Fritzi Stöhr63.
S prihodom železnice in z njo povezano železniško postajo je Bistrica postala središče
turizma in po drugi strani vrata v bohinjski turizem ter prevzela vodilno vlogo na tem
področju Srednji vasi.
61

Orožnova koča je dobila ime po zgodovinarju in geografu prof. Franu Orožnu, ki je bil tudi prvi načelnik
SPD (1893-1908). Obe koči se v statističnem popisu prvič omenjeni leta 1900, kot turistični koči, zavetišči.
Izraz turist je v tistem času pomenilo poleg popotnik, tudi planinec ali plezalec. Orožnova koča je bila
velika 82 m², Malnerjeva pa 253 m². Obe sta bili med drugo svetovno vojno leta 1944 uničeni. Orožnova,
je bila požgana, Malnerjeva pa porušena. Pred nekaj leti so na mestu Orožnove koče zgradili manjšo kočo.
(Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru – Kr., 1906; Novak, 1987; Enciklopedija
Slo. 8, 1994; Bajuk Senčar, 2005).
62
»Črna prst, ki se tako imenuje po temni plasti iz škrilavca pod vrhom, je tedaj bolj kot danes slovela kot
pravi pravcati botanični vrt in so nanjo naravnost romali tako iz Ljubljane kot iz Trsta« (Mahnič, Glavan,
1995, str. 31).
63
Med obema vojnama je hotel dobil še depandanso. Med drugo svetovno vojno pa je bil uničen.
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Leta 1905 je bila v Ljubljani ustanovljena Deželna zveza za pospeševanje tujskega
prometa na Kranjskem64, kar je pomenilo, da so se Slovenci tudi na področju turizma
organizirali po svoje in ne več pod okriljem ÖTK. Ta zveza je organizirala svoje krajevne
izpostave. Tako so ustanovili 17. februarja 1907 Društvo za privabitev tujcev za
Bohinjsko Bistrico z okolico in za občino Srednja vas65 (Novak, 1987).
Slika 14: Nekdanji hotel in penzion Turist v Bohinjski Bistrici

Vir: Budkovič, 2004

Deželna zveza je v Bistrici odkupila poslopja podjetja Ceconi, ki so služila uradništvu in
Ceconiju samemu. V največji tri nadstropni hiši so odprli Grand hotel Triglav66, v nekoč
64

Odločitev za ustanovitev te zveze je spodbudila gradnja bohinjske železnice, ker so videli v Bohinju nov
turistični potencial. V odboru te zveze je bil tudi bistriški župnik Ivan Piber. Že prvo leto svojega obstoja je
zveza sodelovala na londonski turistični razstavi in kasneje aktivno turistično promovirala Kranjsko in
zlasti Bohinj, zaradi česar se je slišalo veliko pripomb s strani drugih, zlasti blejskih turističnih delavcev.
Za Bohinj je izdala tri žepne vodnike v različnih jezikih (Zimski šport v Bohinju 1909, Sankanje in
sankališče v Boh. Bistrici 1910, Bohinj-Wochein 1910). Med najpomembnejše turistične kraje na
Kranjskem je štela Postojno, Bled in Bohinj. Zveza je iz leta v leto padala v večje denarne probleme in z
nastopom 1. svetovne vojne je propadla (Budkovič, 2004).
65
Naloga društva je bile: da uredi poti in pokrajino prijazno turistom, da gradijo ali pa pospešujejo gradnjo
turistične infrastrukture, da gostom prikazujejo naravne in zgodovinsko kulturne lepote Bohinja in da
skrbijo za reklamiranje turizma na tem območju. Društvo je imelo 60 članov, večinoma hotelirjev,
gostilničarjev in trgovcev. Društvo je delovalo do začetka 1. svetovne vojne (Budkovič, 2004).
66
Imenik zemljiških posestnikov za obdobje začetka 20. stoletja, ima vpisanega lastnika teh parcel
ljubljanskega župana Ivana Hribarja, od katerega je odkupila Hotelska delniška družba Triglav, ki jo je leta
1909 ustanovila Deželna zveza za pospeševanje tujskega prometa na Kranjskem. Ivan Hribar pa je že prej
zelo podpiral ustanovitev Deželne zveze. To pomeni, da je bil tudi on aktivno soudeležen pri razvoju
bohinjskega turizma. Hotel je stal na parcelni številki 278/2, na tej in sosednji 277 je vpisan park. Hotel je
gostil številne eminentne goste, med njimi je bil tudi ministerski predsednik baron Beck. Hotel je od leta
1908 deloval vsak dan v letu. Vsako nedeljo pa je goste hotela zabavala vojaška godba. Leta 1912 je po
treh letih obstoja Hotelska delniška družba šla v stečaj. Hotel je leta 1914 kupil Heinrich Trittenwein. Leta
1946 je postal državna last F.L.R.J. Danes teh objektov ni več, na njihovem prostoru danes stoji Vodni park
(Imenik zemljiških posestnikov Avstro-Ogrske; Budkovič, 2004) .
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uradniškem poslopju podjetja Ceconi so odprli depandanso Bellevue in v Ceconijevi hiši
pa Vilo Bogomilo. Vse te turistične objekte je povezoval lepo urejen park. Te kompleksi
so tedaj predstavljali središče bohinjskega turizma.
Poleg tega osrednjega hotela so bili v tem času postavljeni še drugi hoteli. Leta 1907 so
omenjeni hoteli: Bistrica67, Rodica68, Mencinger69, Ažman in Markež70. Leta 1910 sta v
malem vodniku omenjena še hotela Turist (deloval od leta 1909 do 1913) in Pošta.
Slika 15: Nekdanji hotel Mencinger v Bohinjski Bistrici (po domače pri Becu)

Vir: Mahnič, Glavan, 1995

V slednjem objektu je danes poštni urad in sedež občine Bohinj. Poleg teh turističnih
objektov, so oddajali sobe še v 12 hišah. Omenjenega leta je bilo v Bistrici tudi sedem
gostiln. Do prve svetovne vojne je imela Bistrica šest hotelov, z dvema depandansama,
skupno 97 sob. Poleg tega je bilo v sedmih gostilnah še 12 turističnih sob in 28 v
zasebnih hišah (Vojvoda, 1981). Iz drugega letnega poročila Deželne zveze za turizem je
razvidno, da je leta 1907 v Bohinju vsaj eno noč prenočilo 8.469 tujce, večina jih je bila s
primorske strani.

67

Glej parcelna številka 64/2, na robu Spodnje vasi. V šesdesetih letih 20. stoletja so tam postavili
bencinsko črpalko, danes pa je tu avtobusno postajališče in prodajalna kruha.
68
Hotel Rodica je stal čez Belco, neposredno ob železniški progi južno od kolodvora. Leta 1924 ni bil več
hotel in v njem so postavili carinarnico kraljevine SHS.
69
Mogočen dvonadstropen objekt, ki po videzu izstopa od okolice in stoji na levem bregu Bistrice ob cesti
proti bohinjskemu jezeru (parcelna št. 67/1). Nekoč je bil v lasti Zoisov, na kar nas še danes spominja
Zoisov lev na pročelju hiše. Krajevni leksikon Dravske banovine iz leta 1937 zmotno omenja, da je bila v
tej gostilni pri Becu (to je še danes domače ime hiše) svoj čas predilnica, na kar nas še danes spominja lev,
ki v roki drži klopčič preje. Lev v roki drži posodo polnih draguljev, kar je bil že omenjeni del Zoisovega
grba. Danes je v tej hiši privatna trgovina in lokal (Modrin).
70
Leta 1906 so na nekdanji njivi v Laščih na parcelni št. 269/3 postavili Hotel Markež. Pod tem imenom je
obstajal vse do leta 1967, ko so ga preimenovali v hotel Črna prst. Danes je zaprt in klavrnega izgleda.
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Slika 16: Nekdanji hotel Pošta v Bohinjski Bistrici

Vir: Budkovič, 2004

Bistrica je dobivala vedno večji izgled turističnega kraja. Na to nas še danes spominja
tudi kostanjev drevored, ki so ga posadili ob takrat na novo zgrajeni cesti (danes
Triglavska cesta) od železniške postaje skozi Bistrico proti jezeru, da bi dajal gostom lep
izgled kraja.
Leta 1909 so na mrtvem rokavu reka Save na severozahodnem delu Bistrice71 postavili
kopališče in drsališče Danica. Izgradnjo so financirali domači hotelirji in gostinci ter del
tudi država. Naredili so natego iz Save v mrtvi rokav, kjer so se gostje poleti kopali,
pozimi pa drsali na 2.400 m² ledene površine. Okoli so postavili več odprtih in zaprtih
kopalnih hišic, železnih klopic, otroška igrala, gostinski lokal ter nudili kopalne čevlje in
slamnike. Kopališče je delovalo do leta 1915, ko ga je po večini uničila Avstro-Ogrska
vojska, ko je tu kopala gramoz (Budkovič, 2004). Za razširitev turistične ponudbe so
januarja 1909 odprli sankališče Belvedere ob poti na Črno prst (danes je tu smučišče
Kobla). Skonstruiral ga je inž. Maks Prelovšek iz Ljubljane. Sankališče je bilo 2.100 m
dolgo. Imelo je dva začetka, za zahtevnejše zgoraj in manj zahtevne nižje. Ob začetku
sankališča je stal gostinski lokal »bife«, na koncu pa koča. Tu so izposojali sanke in
domačini so služili z vožnjo ljudi na izhodišče sankališča. V sezoni 1909/1910 je v
sedmih sončnih nedeljah prišlo 2.000 sankačev iz juga. Mišljeno je iz Gorice in Trsta.
Prihajali pa so tudi iz Ljubljane. Za ta namen je železnica ob nedeljah nudila 20 %
znižanje vozovnic iz omenjenih krajev v Bistrico. Zabavo je popestrila tudi pihalna godba
z Raven (Novak, 1987; Budkovič, 2004).

71

Glej parcelne številke 967, 968, 971. Danes je na tem območju avtokemp Danica.
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Slika 17: Nekdanje kopališče Danica

Vir: Budkovič, 2004

Reklamirati so začeli tudi smučanje na Dobravi, Senožetih, Selu in Strmah (prva
organizirana smučišča v Sloveniji). Od leta 1910 so nudili tudi smučarske tečaje in
organizirali tekme.
Slika 18: Nekdanje sankališče Belvedere

Vir: Budkovič, 2004

V zimskem času so bili hoteli Sv. Duh, Sv. Janez in Zlatorog ob bohinjskem jezeru
zaprti, zato so vsi turisti hodili le v Bistrico na oddih. Obisk Tržačanov v zimskem času
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se je zelo povečal po letu 1910, ko je železnica organizirala športne vlake
(Sportsonderzug)72.
Od leta 1911 so imeli turisti možnost potovanja od Bistrice do Bohinjskega jezera z
omnibusom. Tam so jim bili na razpolago čolni na vesla, ki so vozili do Ukanca. Od tam
so imeli možnost ogleda slapa Savica po novi poti, ki so jo izdelali leta 1910. Pozimi so
domačini nudili prevoz s konjsko opremo in sanmi.
Bistričani so imeli v načrtu še dve dopolnilni ponudbi. Prvo so začeli realizirati leta 1910,
ko so začeli graditi pot v tesen potoka Bistrice, vse do izvira, kjer so hoteli urediti
»bistriški vintgar«. Drug načrt pa je bil mnogo bolj utopično zahteven, ki pa je že dobil
odobritev od ministrstva za železnice, da bi zgradili železnico od Bistrice na Triglav73. K
sreči do izvedbe tega ni prišlo.
Razcvet turizma v Bistrici je kmalu zaustavila prihajajoča svetovna vojna.
Slika 19: Omnibus, ki je od leta 1911 dalje vozil med Bohinjsko Bistrico in
Bohinjskim jezerom

Vir: Budkovič, 2004

72

Vlak je zjutraj ob šesti uri odpeljal iz Trsta, v Bistrico je prispel ob 9.43. Vračal se je ob 17.27 in v Trst
prišel ob 20.46. Karte so bile cenejše od navadne vožnje. Deželna zveza pa je skrbela, za podatke o
vremenskih in snežnih razmerah v Bohinju in na Bledu, ki so jih ljudje dobili na železniških postajah
(Budkovič, 2004).
73
Obstajali sta dve teoretični trasi, ki sta jih leta 1907 zrisala inženirja Steiner in Planinski. Obe bi imeli
začetek v Bistrici. Potekali bi po Spodnji bohinjski dolini do Sv. Janeza, nato pa do Uskovnice in Velega
polja. Od Velega polja do Kredarice bi vozila zobata železnica. Od Kredarice do vrha Triglava pa naj bi
železnica predvsem potekala pod zemljo (Budkovič, 2004).
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5.3 PRVA SVETOVNA VOJNA IN VZPOSTAVITEV SOŠKE
FRONTE
Uradni povod za začetek, že pričakovane vojne je bil uspeli atentat na avstrijskega
prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo Sofijo Hohenberg 28. junija 1914
v Sarajevu. Mesec kasneje je Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji in sledil ji cel val
vojnih napovedi med velesilami. V Evropi se je začela štiri letna totalna vojna, ki sta jo
vodili že prej ustanovljeni vojaški koaliciji ti. trojna antanta in centralni sili. Med vsemi
velesilami vpletenimi v vojno je edino Italija igrala neopredeljeno vlogo. Tehtala je na
kateri strani bo imela večji izkupiček. Z londonsko tajno pogodbo podpisano 26. aprila
1915 je Italija stopila na stran antante. Po dogovoru iz te pogodbe je slab mesec kasneje
(23. maja 1915) Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski. Avstro-Ogrska je pričakovala
tak razplet in je tik pred začetkom (prve vojaške enote pridejo na Kras 21. maja) deloma
pripravila obrambno črto okoli 10 km v notranjost od 600 kilometrske državne meje med
kraljevinama. Dan po napovedi je 24. maja italijanska vojska prestopila mejo. Prišlo je do
večjih spopadov toda linija med nasprotnikoma se je več ali manj zacementirala od
švicarske meje čez Dolomite, Karnijske in Julijske Alpe, naprej po dolini Soče do
Jadranskega morja. Na zadnjem omenjenem odseku se je razvila ti. Soška fronta.
Potekala je po od Jadranskega morja, po kraškem robu, naprej po goriškem mostišču
(Pevma, Oslavje, Sabotin), nato po reki Soči do tolminskega mostišča in naprej po
gorskih vrhovih Mrzli vrh, Krn, Javoršček, mimo Bovca na Rombon in naprej proti
Vršiču ( Zgodovina Slovencev, 1979; Novejša zgodovina Slo., 2005).

5.3.1 BISTRICA KOT ZALEDNA VOJAŠKA BAZA
Začetek vojne je mobiliziral dobre 4 % vseh prebivalcev Bohinja, kar je predstavljalo 200
mož rojenih med letoma 1872 in 1890. Večina jih je služila pri 17. pešpolku, 27.
domobranskem pešpolku in 7. lovskem bataljonu, na vzhodni fronti. Bohinjsko progo pa
so od začetka vojne stražili starejši vojaki ti. črno vojniki (Budkovič 1987; Budkovič,
1999). Po italijanskem napadu je odsek novo nastale fronte med Krnom in Jadranskim
morjem branila avstroogrska 5. armada pod poveljstvom generalpolkovnika Svetozarja
Borojeviča. Bohinj je postal prehodni pas med zaledjem in bojiščem.
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Slika 20: Bohinjska Bistrica med prvo svetovno vojno

Vir: Budkovič, 1999

Ker bohinjska železnica ni bila v dometu italijanskega topništva je postala pomembno
transportno sredstvo za dovoz vojakov in materiala, za območje Krna in Tolmina74. Tu so
oskrbovali severni del 15. korpusa, natančneje 50. divizijo, ki je branila bojno linijo med
Batognico in Mrzlim vrhom v krnskem pogorju75 (Budkovič, 1999).
Vojaško poveljstvo za to območje se je nastanilo v Bohinjski Bistrici
(Etapenstationskommando Wocheiner Feistritz). Bohinj je bil postavljen med dve
obrambni liniji. Prva je potekala po hribovitem delu čez Bogatinsko sedlo, druga pa skozi
zaledje ti. Savska obrambna črta, ki je potekala od vrha Kepe, preko Mojstrana,
Mežaklje, Pokljuke, po Selški in Poljanski dolini do Ljubljane. Druga linija je območje
Bohinja sekala čez Sotesko.
Bohinjsko Bistrico so spremenili v vojaško oskrbovalno bazo. Na vzhodni strani
železniške postaje so postavili večji kompleks lesenih skladišč (na prostoru današnjega
lesnega obrata LIP), v katerih so shranjevali z železnico dospeli material za fronto. Od tu
so v Ukanc vozili najprej s konjsko vprego in tudi pasjo, od jeseni 1915 dalje pa po novo
zgrajeni ozkotirni železnici od Bistrice do Zlatoroga76. Od tu dalje so zgradili širšo pot
»mulatjero« do Komne in naprej na Bogatinsko sedlo vse do Peskov, kjer je bila fronta.
Ker je bila dostava vojnega materiala v zimskem času neprestano ogrožena od snežnih

74

Med vojno so v predoru odstranili en tir in na njegovem mestu uredili zasilno cesto, po kateri so vozili
vojake in material na tolminsko bojišče.
75
Iz Bohinjske Bistrice so oskrbovali 15. gorsko brigado, ki je branila linijo od Batognice do Slemena in
delno 3. gorsko brigado, ki je branila položaje med Slemenom in Mrzlim vrhom (Budkovič, 1999).
76
13 km dolga ozkotirna železnica je potekala neprestano južno od današnje ceste. Prvotno so jo planirali
postavit vse do današnjega planinskega doma pri Savici, a zaradi previsokega vzpona v zadnjem delu so to
opustili. Do leta 1917 so majhne vagončke vlekli konji, od tedaj dalje pa so jih vlekle majhne elektrificirane
lokomotive. Za ta namen so na reki Savici v Ukancu postavili hidroelektrarno moči 3000 kW, ki obratuje še
danes. Še dve leti po prvi svetovni vojni so uporabljali to železnico za prevoz turistov, nato pa so jo leta
1920 podrli (Budkovič, 1999).
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plazov, ni zadovoljevala potreb, zato so že jeseni 1915 začeli graditi žičnico iz Ukanca do
Bogatinskega sedla. Jeseni 1916 pa so jo podaljšali vse do Krna.
Na oskrbovalni poti od Bistrice do Krna so zrasla naselja barak za potrebe vojske. V
Bistrici so v Zoisovem gradu vzpostavili vojaško bolnico za potrebe 15. korpusa (Kuk
Reservespital 2/15). Na grajskem vrtu so postavili barake za zdravljenje ranjencev, ki so
jih z železnico dovažali iz tolminskega bojišča. Kasneje so spremenili tudi že obstoječo
bolnišnico »špital« na širokem lazu v madžarsko vojaško bolnico (Reservespital Balassa
Gyarmat). Na pašniki nad tem objektom so prav tako postavili še večje število bolniških
lesenih barak. Ko so v drugi polovici leta 1917 preselili to madžarsko bolnico na reko
Piavo, je tu krajši čas delovala še bolnica za nalezljive bolezni (Kuk Epidemie
Reservespital). V Spodnji vasi v današnji stavbi kmetijske zadruge pa so postavili
okrevališče za lažje ranjence in bolnike.
Slika 21: Vojaški mrtvaški sprevod na pokopališče na Rebru. Zadaj se vidi Zoisov
grad, v katerem je bila bolnišnica med prvo svetovno vojno

Vir: Budkovič, 1999

»Na Rebru« nad Bistrico so postavil eno od treh vojaških pokopališč v Bohinju. Tu je
285 označenih grobov, v katerih so pokopani umrli iz obeh bistriških bolnic. Pokopanih
je tudi deset ruskih ujetnikov77. Bili pa so pokopani tudi italijanski a so jih po vojni
prekopali. Pokopališče so uporabljali od maja 1915 do konca leta 1917. Že med obema
vojnama je pokopališče postalo zanemarjeno. Leta 1995 so na njem postavili kamnit
spomenik (Mahnič, Glavan, 1995; Budkovič, 1999).

77

V Bohinju je bilo več zaporniških taborišč, kjer so bili po večini ruski ujetniki, ki so pomagali pri
različnih delih zaradi pomanjkanja moške populacije v zaledju. Ko se je fronta leta 1917 prestavila na
Piavo, so odpeljali tudi ruske zapornike in zamenjali so jih italijanski.
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BOHINJSKA BISTRICA MED OBEMA VOJNAMA
(1918-1941)

6.1 USTANOVITEV NOVE DRŽAVE IN S TEM POVEZANA
NOVA DRŽAVNA MEJA
Po prevratu oktobra 1918 je razpadla Avstro-Ogrska. Južni Slovani, ki so do tedaj živeli
pod žezlom Dunaja in Budimpešte, so se organizirali v novo državno tvorbo, ki se je
imenovala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS). V tej zvezi ni bilo le
Prekmurja, Međimurja, Baranje, Bačke in Banata, ki so ostali pod pristojnostjo
Madžarske. Novo nastala država, ki ni imela mednarodne veljave, je obstajala le dober
mesec od 29. oktobra do 1. decembra 1918. Nato se je povezala s kraljevino Srbijo in
nastala je ponovno nova država Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina
SHS).
Leta 1919 je potekala v Parizu mirovna konferenca, kjer so poražene centralne sile
podpisal mirovne pogodbe z zmagovalnimi antantnimi silami. Vsaka poraženka je
podpisala ločeno svojo pogodbo. Tako je tudi Avstrija 10. septembra 1919 v SaintGermainu (Sanžermenska mirovna pogodba) podpisala svojo pogodbo z zmagovalkami.
V tej pogodbi je bila tudi mednarodno priznana nova Kraljevina SHS. V 49 ter 50 členu
te pogodbe je bila določena izvedba plebiscita glede odprtega vprašanja med državama o
Koroški. Osem mesecev kasneje 4. junija 1920 je pogodbo podpisala še Madžarska v
Trianonu (Trianonska mirovna pogodba). S to pogodbo je bilo rešeno vprašanje meje
med njo in Kraljevino SHS. Meja je od takrat ostala nespremenjena do danes. Pariški
mirovni konferenci pa ni uspelo rešiti vprašanja meje med Kraljevino SHS in Italijo, ker
slednja zaradi teritorialnih apetitov ni priznavala novo nastale sosede. Italija se je
sklicevala na londonsko tajno pogodbo iz leta 1915, v kateri so ji antantne sile za
sodelovanje proti centralnim silam obljubile del avstro-ogrskega ozemlja78. Reševanje
tega problem je zapletlo načelo ameriškega predsednika Wilsona o pravici narodov do
samoodločbe. Kraljevina SHS pa je zahtevala ozemlje na podlagi etnične pripadnosti.
Spor je bil uradno rešen s podpisom mirovne pogodbe v Rapallu 12. novembra 1920
(Rapalska mirovna pogodba). Pogodba s katero je Italija priznala obstoj Kraljevine SHS,
je določila državno mejo, ki je potekala od Tromeje na Peči, preko Jalovca in Triglava do
Bogatinskih vratc in od tu po grebenu Spodnjih Bohinjskih gora do Možica in naprej do
Porezna, Blegoša, Črnega vrha na Cerknim, Bevki in Hotedrščico, Planino, Javornik nad
Cerknico, Bička gora, Snežnik, Kastav na Hrvaškem in do Kvarnerskega zaliva. Italiji je
še pripadel Zadar z zaledjem in otoki Cres, Lošinj, Lastovo in Palagruža ter nekaj
manjših otokov. Mesto Reko pa so proglasili za neodvisno državo. Pod italijansko oblast
78

Londonska tajna pogodba ali ti. Londonski pakt podpisan 26. aprila 1915, je antantne sile obvezoval, da
priznajo Italiji priključitev ozemlja Goriške, Gradiško, Trst z okolico, Kanalsko dolino, del Notranjske,
Istro, severno polovico Dalmacije (do Trogirja) ter vzhodno jadranske otoke Cres in Lošinj ter dalmatinske
otoke do Paga in Mljeta ter Palgružo in Lastovo (Enciklopedija Slo. 1, 1987).
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je prišlo okoli 500.000 Slovencev in Hrvatov, katerih večina se nikoli ni sprijaznila z
novo nastalo mejo.

6.2 SPREMEMBA FUNKCIJE NASELJA ZARADI NOVE LEGE
OB DRŽAVNI MEJI
Z rapalsko mejo je Bohinj postal obmejna krajina. Še danes nas na obstoj te meje
opozarjajo mejniki, zlasti pa bunkerski sistemi ter karavle na Možicu in Vratcih. V vasi
Ravne nad Bistrico je bila postavljena ena izmed karavel, iz katere so nadzorovali mejo
nad Bistrico. Današnji planinski dom dr. Janeza Mencingerja (804 m) zahodno od Raven
nad Bistrico je bil med obema vojnama karavla. Bohinjska Bistrica je postala mejni
prehod za železniški promet. Tu so postavili finančno in carinsko kontrolo, ki je upravno
spadala pod glavni oddelek na Jesenicah. Sedež carine v Bistrici so postavili v nekdanji
hotel Rodica leta 1924, tik ob železniški progi poleg kolodvora (Splošni pregled Dravske
ban., 1939; Parcelni zapisnik k.o. Boh. B., 1923).
V tem času je Bistrica postala upravno, prometno, obrtniško in trgovsko središče
Bohinja79.

6.2.1 UPAD TURIZMA IN RAZVOJ OBRTNIŠTVA
ZAMETKI DANAŠNJE LESNE INDUSTRIJE

TER

Novi položaj in funkcija kraja sta najbolj prizadela predvojni razcvet turizma. Štirje
hoteli in depandansa so izgubili gostinsko funkcijo ter jo zamenjali z upravno in trgovsko
(Vojvoda, 1965). Meja je odvrnila predvojne goste s primorske strani, ki so bili sedaj pod
Italijo. Zaradi tega je upadel turizem v Bistrici. Sedaj so prihajali gostje predvsem iz
ostalega dela Slovenije in kraljevine. Zaradi nove meje so bili deloma prikrajšani tudi
planinci, kajti hoja po Spodnjih bohinjskih gorah je bila dovoljena le z dokumenti, na kar
so opozarjali tudi tedanji turistični vodiči.
Bistrico so med obema vojnama reklamirali kot subalpsko klimatsko letovišče za živčne
bolnike, za bolezni srca, za arterosklerozo, za duševno utrujene, itd. (Gorenjska, 1931).
Toda novi gostje so se usmerili predvsem k Bohinjskemu jezeru, ki je postal turistično
središče Bohinja. To je čas, ko so začele rasti počitniške vile ob jezeru. Leta 1925 je bilo
ustanovljeno Prometno in olepševalno društvo za notranji Bohinj . V tem času se je zelo
razmahnil smučarski turizem, ki ga je pospeševal leta 1929 novo ustanovljen Smučarski
klub Bohinj.

79

Bohinj je bil v tem času deljen na dve občini, Bohinjska Bistrica in Bohinjska Srednja vas. Pod prvo so
spadale k.o. Bohinjska Bistrica, Nemški rovt, Nomenj in Savica, pod drugo pa ostali Bohinj. Obe občini sta
spadali pod okraj (srez) Radovljica.
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V Bistrici je ta čas cvetelo obrtništvo. Leta 1931 je imela Bistrica 174 zgradb. Leta 1939
je bila, kar v 43 zgradbah urejena obrtniška dejavnost, kar pomeni v slabih 25 % vseh
objektov. V tem letu je bilo še 12 zgradb z gostinsko funkcijo, 15 zgradb z trgovinsko in
19 poslopij, ki ni imelo agrarne funkcije (Vojvoda, 1965). Ti podatki nam govore, da je
Bistrica med obema vojnama pospešeno izgubljala agrarno funkcijo. Obrt je bila kot
dopolnilna dejavnost in tudi kot samostojna. Iz reklam, ki so jih v tistem času objavljali v
knjigah, lahko razberemo, kakšne oblike obrti so bile v Bistrici. Ključavničarstvo (Rebek,
Rozman), ključavničarska in mehanična delavnica (Vojvoda), čevljarstvo (Ravhekar,
Bučar), ki še posebej reklamira izdelavo smučarskih čevljev, kar nas opozarja na razvoj
smučarskega turizma, kolarska delavnica (Konič), krojaški saloni (Mencinger, Logar,
Repinc), izdelava smučk tipa Triglav (Rozman), strojarna (Godec80), strojno pletenje
(Malenšek), razpošiljalnica pristnega bohinjskega sira (Žmitek), parna pekarna
(Rozman), izdelovanje cementnih izdelkov (Logonder), avtobus in taksi, ki je vozil od
železniške postaje do jezera (Ažman). Poleg teh reklam za obrtnike vidimo še trgovske,
zlasti je izstopala največja trgovska hiša G. Budkovič81, ki je reklamirala svojo obsežno
ponudbo. Ponujala je bencin in avtomobilska olja, poleg tega pa še držala zaloge
»špecarije«, železnine, čevljev, manufakture, galanterije, delikatese, stekla, porcelana,
žita, moke, šolskih in pisarniških potrebščin, razglednic in športnih predmetov za turiste,
smučarje in letoviščarje. Reklamirali so se tudi tedanji hotelski in gostilniški ponudniki v
Bistrici (Gorenjska, 1931).
Čas med obema vojnama je čas hitrega razvoja lesne industrije v Bohinjski Bistrici.
Osrednji pomen na tem področju je imela Šumska uprava kraljevine SHS (kasneje
Jugoslavije) , ki je spadala pod državna gozdna ravnateljstva, podrejena ministrstvu za
poljedelstvo. Vsa posestva in infrastrukturo je država leta 1895 odkupila od KID. V
Radovljiškem okrožju je imela 16.832 ha državnega gozdnega posestva, ki so ga
nadzorovali na Bledu, v Kranjski gori in Bohinjski Bistrici. Slednja gozdna uprava je
obsegala največje območje in je bila industrija najpomembnejša (Holynski, Žontar,
1992). Nadzorovala je 8.627 ha državnega in versko zakladnega gozda (od katerega je
bilo dobrih 30% listnatega) in 5.640 ha drugih zemljišč (Almanah: Kraljevine SHS, 1925;
Veber, 1986). Imela je tri žage Sotesko, Bohinjsko Bistrico in Staro Fužino ter tri žičnice
za dostavljanje lesa z višjih območij v doline. Vse žage so dali v zakup drugim
podjetnikom. Pred prvo svetovno vojno so bili povečini podjetniki italijanskega porekla,
po vojni pa domači. Najemnika bistriške žage sta bila po vojni Anton Pogačnik in Franc
Dolenc, kasneje od leta 1928 pa Simon Stare iz Češnjice, ki je imel že prej v zakupu žago
v Stari Fužini. Bistriška žaga je letno predelala 6.000 m³ lesa v polizdelke. Posest pa je
dajala letno 40.000 m³ okroglega lesa. Preostal les v obliki rezanega lesa (deske),
bukovih drv ter še neobdelanih hlodov pa so odkupovali lesni trgovci za izvoz. Zanimiv
je podatek, da državna meja ni ohromila prodaje lesa v Italijo, kamor ga je večina odšla.
80

V hiši Godčevih v Zgornji vasi ob bistriškem kanalu, kjer je bila njihova usnjarska delavnica je sedaj
muzej, ki prikazuje tedanjo usnjarsko obrt, ima pa še stalno arheološko zbirko Bohinja in spominsko sobo
Tomaža Godca, ki je bil pred drugo svetovno vojno politično, (komunist že v dvajsetih letih) ter obrtniško
in športno aktiven, saj je pospeševal smučarstvo. Med drugo svetovno vojno je bil glavni akter OF za
Bohinj. Leta 1942 so ga v Vojah ujeli Nemci in ga kasneje ustrelili. V devedesetih letih prejšnega stoletja
so v muzeju uredili tudi stalno zbirko o prvi svetovni vojni.
81
Natančnejši opis te trgovine Gašperja Budkoviča, ki je bila ustanovljena že na začetku 20. stoletja, je v
knjigi Vzpon Bohinja pred zatonom Avstro-Ogrske, ki jo je napisal njegov sin Tomaž Budkovič in je izšla
leta 2004.
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To državno podjetje je zaposlovalo šest strokovnih delavcev in 200 sezonskih delavcev iz
Bistrice in okolice. Leta 1921 je gozdna uprava v Bistrici ustanovila ribogojni zavod.
Poleg svojega sedeža, ki je bil v Zoisovem gradu, je istega leta na območju nekdanje
fužine ob gradu postavila vališče za ikre, ki je imelo zmogljivosti dva milijona iker.
Devet let kasneje 1930 so na tem prostoru odprli še vodne bazene (ribnike), ki so se
polnili preko kanala iz Bistrice in dajali letno do 15 ton konsumnih postrvi. Ta
ribogojnica je bila ena večjih v kraljevini Jugoslaviji (Krajevni leksikon Dravske ban.,
1937).
Poleg omenjene bistriške žage, ki jo je gozdna uprava dajala v najem, je leta 1922
Bistrica dobila še novo žago, ki jo je postavil Ivan Heinrihar, lesni trgovec iz Selške
doline. Ta obrat je imel venecijanko, polnojarmenik in krožno žago ter zaposloval 10
delavcev. Pet let kasneje leta 1927 je bila v Bistrici postavljena prva parna žaga ( Parna
žaga Impex), ki jo je postavilo ljubljansko podjetje d.d. Impex. Imela je polnojarmenik in
dve krožni žagi. Leta 1929 je ta obrat odkupil Friderik Krkoč in dodal še en
polnojarmenik. Ob požaru leta 1931 je šlo podjetje Krkoč v stečaj in žago je prevzela
Mestna hranilnica Ljubljana. Leta 1935 je žago Impex od nje odkupil Ivan Heinrihar82.
V tridesetih letih se je predvojna Žaga Markež v Bohinjski Bistrici spremenila v
industrijski obrat s polnojarmenikom in turbino83.

6.3 MAJHNA ŠIRITEV KRAJA TER ŽIVAHNO DRUŽABNO
ŽIVLJENJE
V obdobju med obema vojnama se Bistrica ni veliko širila. Poleg tega je Zgornjo vas 15.
julija leta 1922 prizadel velik požar, v katerem je pogorelo 29 gospodarstev s hišami in
hlevi. Nekaj dni za tem je Bistrico obiskal kralj Aleksander, ki je v tistem času
dopustoval na Bledu, za njim je prišel še ljubljanski škof Jeglič. Oba sta Bistričanom
pomagala z večjimi prispevki. Župnijska kronika navaja vzrok požara v zelo sušnem letu
in vse hiše so bile krite s skodlami, poleg tega pa so marsikje še skrivali vojaško municijo
iz vojne (Mahnič, Glavan, 1995).
Iz statističnih podatkov razberemo, da se Bistrica takrat glede na stanje prej in kasneje
zelo malo širila. Leta 1910 je imela 151 hiš, leta 1931 pa 174. Krajevni leksikon iz leta
1939 navaja, da so v 120 hišah stanovali posestniki, v 40 bajtarji in v preostalih 14
najemniki. Slednji so bili uradniki, ki so se priselili zaradi začasnega dela v uradih.
Večina hiš, ki so jih postavili v tem času, so bile na prostoru med obema vasema, le
manjši del jih je bilo postavljenih čez Belco ob železnici. Vsi lesni obrati so stali ob
Belci, ki jim je dajala energijo, in v bližini železnice, po kateri je les potoval v večini
skozi predor v Italijo. Tudi večji del stavb, ki ga omenja kataster za to obdobje, je
gospodarskega pomena (skladišča).
82

Obe Heinriharjevi žagi sta bili leta 1946 nacionalizirani. Impex pa je postala osnova obrata Tomaža
Godca v sklopu LIP Bled (Holynski, Žontar, 1992).
83
Po vojni je bila nacionalizirana in prešla pod upravo LIP Bled, ki je žago ukinil in prostor spremenil v
obrat zabojarne (JAFFA zaboji), ki je deloval do leta 1952 (Holynski, Žontar, 1992).

64

Martin Štukelj

Bohinjska Bistrica

Družabno življenje v obliki kulturnih in športnih društev se je v tem času zelo razvilo.
Ustanovili so Sokolsko društvo kraljevine Jugoslavije, društvo Jadranska straža,
Podmladek rdečega križa, Katoliško prosvetno društvo, podružnico čebelarskega društva,
Stanovsko strokovno društvo železničarjev, obrtnikov in prevoznikov, Smučarski klub
Bohinj. Slednji je leta 1921 prvič organiziral smučarske tekme na Dobravi in skoke na
mali skakalnici pri Bistrici. Skoki so se konec dvajsetih let preselili na petdesetmetrsko
skakalnico, ki so jo zgradili po načrtih Norvežana Hansena pri vasi Polje v Spodnji
dolini. Največja novost na športnem področju za naselje je bilo novo urejeno nogometno
igrišče na levem bregu Bistrice, med naseljem in današnjim campom Danica, kjer je še
danes84.

6.4 DEMOGRAFSKI KAZALCI TEGA OBDOBJA
Med obema vojnama so izvedli dva popisa prebivalstva. Prvega na dan 31. januarja 1921,
drugega na dan 31. marca 1931. Žal nikjer nisem dobil popisa po naseljih le po občinah
za obe obdobji. Našel sem le podatek o številu Bistričanov leta 1931 v različnih
publikacijah tistega časa in kasnejših (Občine Dravske banovine 1933-1937,1939; Šifrer,
1969).
Preglednica 5: Število prebivalcev, njihova veroizpoved in materin jezik po občinah
Bohinjska Bistrica in Srednja vas v Bohinju na dan 31. januarja 1921
Občina

Prebivalstvo
skupaj

Bohinjska
Bistrica

Srednja
vas v
Bohinju

Moški

Leto
ženske

Veroizpoved

jezik

rim.-katol.

Pravoslav.

evangel.

islam

sloven.

nem.

srb.-hrv.

drugi

2107

1053

1054

2106

1

/

/

2074

33

/

/

1910¹

2374
2503

?
1305

?
1198

2372
2423

1
77

1
2

/
1

2351
?

8
?

7
?

11
?

1921²
1931³

2601

1313

1288

2601

/

/

/

2586

3

/

/

1910¹

2641

?

?

2641

/

/

/

2641

/

/

/

1921²

2749

1340

1409

2747

2

/

/

?

?

?

?

1931³

Vir:1- Spezialortsrepertorium der Österreichischen..., 1919
2- Definitivni rezultati popisa ..., 1932
3-Definitivni rezultati popisa ..., 1938

Če primerjamo podatke iz let 1910 in 1921, vidimo, da se je prebivalstvo v Spodnji dolini
(občina Bohinjska Bistrica) povečalo za manj kot 13 %, medtem ko se je v Zgornji dolini
(občina Srednja vas v Bohinju) le za nekaj več kot 1 %. To razliko med dolinama
pojasnjuje dejstvo, da je Spodnja dolina ležala neposredno ob državni meji. Medvojna
statistika je v popisu prebivalstva upoštevala prisotne prebivalce, kar je pomenilo, da je
84

Glej parcelni številki 44/2 in 44/3.
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štela tudi takrat prisotne uradnike (carinska služba) in vojake (obmejna vojska) na tem
območju, medtem ko je rast prebivalstva v Zgornji dolini odsev nespremenjene agrarne
funkcije naselij. Tudi kazalca veroizpovedi, zlasti pa materni jezik, nam kažeta
spremembe med Zgornjo in Spodnjo dolino. V Spodnji dolini se jih je leta 1921 sedem
prištevalo k srbskemu ali hrvaškemu jeziku, na podlagi česar lahko sklepamo, da so bili
uradniki ali vojaki, ki so prišli iz drugih krajev kraljevine zaradi potreb meje, medtem ko
v Zgornji dolini ni nobenega od drugod, saj se jih je 100 % opredelilo za slovenski jezik
in rimo-katoliško veroizpoved. To se ni spremenilo od leta 1910.
Podatki za leto 1931 nam pokažejo za desetletno obdobje od 1921 le majhno rast
prebivalstva v Spodnji dolini, ki je znašala le nekaj več kot 5 %. Prav tako majhno, le
štiriodstotno v Zgornji dolini, a vseeno rahlo povečano, če jo primerjamo s 1,5 % rastjo
za obdobje prejšnjih desetih let, med letoma 1910 in 1921. Morda to pojasnjuje dejstvo,
da so takrat zgradili počitniške hiše na območju Ukanca in Ribčevga laza.
Podatek za občino Bohinjska Bistrica za leto 1931 navaja, da je bilo od 2503 prebivalcev,
1305 moških in 1198 žensk, kar je zanimiv podatek spričo tega, da so imele ženske v
vseh prejšnjih in kasnejših popisih rahlo številčno prednost pred moškimi. Ta podatek
priča o prisotnosti vojske v tem času.
Leta 1931 je naselje Bistrica štelo 1153 prebivalcev, kar je v primerjavi z letom 1910, ko
je štelo 870 prebivalcev, za slabih 25 % povečana rast prebivalstva v obdobju 21 let. To
lahko pojasnjujemo z že omenjenim uradništvom, vojaki in zametki lesne industrije.
Na voljo so nam še podatki o stanju šole in šoloobveznih otrok za šolsko leto 1939/40, se
pravi za leto pred začetkom druge svetovne vojne in z njo povezanim razpadom
kraljevine Jugoslavije. Ti podatki nam povedo, da je bistriško šolo obiskovalo 287
učencev od tega 137 učencev in 150 učenk, ki so bili razporejeni po osmih oddelkih.
Štirje oddelki so spadali pod osnovno šolo, drugi štirje pa pod višjo ljudsko šolo.
Poučevalo jih je sedem učiteljev, od tega en učitelj in šest učiteljic. Šola je imela štiri
učilnice in kabinet ter šolski vrt. Podatek iz popisa za leto 1948, ki spada v naslednja
poglavja, nam razkriva uspešnost šolstva v tem času. Od 1082 prebivalcev Bistrice so bili
le trije nepismeni, in še te so iz starostnega razreda nad 60 let. Če ta podatek primerjamo
s podatkom o jugoslovanski povprečni nepismenosti, ki je leta 1948 znašala 25,4 %,
vidimo, da je bilo šolstvo v Bistrici zelo uspešno, saj je bilo nepismenih le 0,28 %
prebivalcev.

6.5 BOHINJ IN BOHINJSKA
SVETOVNO VOJNO

BISTRICA

MED

DRUGO

Po dobrem letu in pol, ko je bil že večji del evropskega prostora v vojni, je nacistično
fašistični blok 6. aprila 1941 napadel kraljevino Jugoslavijo. Napadena je bila z vseh
strani, prav tako tudi dravska banovina. Neučinkovita in zastarela jugoslovanska vojska
se je od vsega začetka na vseh frontah umikala ali predajala. Umikala se je tudi v Bohinju
pred italijanskimi napadalci. Ob umikanju so 10. aprila razstrelili severni portal
železniškega predora pri Bistrici in dva cestna mostova v Soteski, da bi časovno
zaustavili italijansko prodiranje. Kljub temu so Italijani 12. aprila okupirali Bohinj. Po
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dogovoru od prej je Gorenjska, enako kot Štajerska, prišla pod nemško oblast. Zato so
23. aprila Italijani Bohinj predali Nemcem.
Decembra 1941 so Bohinjci organizirali t.i. gorenjsko decembrsko vstajo z namenom, da
bi zasedli železniško postajo v Nomnju in s tem pretrgali železniško in prometno zvezo.
Epilog tega prvega upora je bil neuspešen (pretrgali so le telefonsko žico), ker jih je hitro
premagala četa 93. rezervnega policijskega bataljona, ki je prišla iz Bistrice. Okoli 100
upornikov in potencialnih sovražnikov so zaprli. Po tej prvi neuspeli vstaji se v Bohinju
vse leto 1942 ni odvijalo nobeno večje vojaško dejanje. V prvi polovici leta 1943, je
bohinjske fante rojene med letom 1916 in 1926 doletela nemška mobilizacija. Izognili so
se ji le tisti, ki so odšli k partizanom. Iz Bistrice jih je nemška vojska nabrala 161
(Dežman, 1987). Kasneje je nemška vojska mobilizirala še starejše letnike vse do letnika
1900. Partizanom so se pridruževali zlasti v drugi polovici vojne, ko so se v bližini
Bohinja organizirale prve brigade. To so bile Prešernova (ustanovljena februarja 1944),
Gradnikova (maj 1944) in jeseni 1944 ustanovljen Jeseniško-bohinjski odred. Pred letom
1944 so iz Spodnje doline odhajali predvsem v Jelovški bataljon, iz Zgornje doline pa v
Pokljuško četo. Povojna statistika je ocenila, da je partizanska vojska mobilizirala okoli
tisoč Bohinjcev rojenih med letoma 1900 in 1926 (Dežman, 1987).
Med vso vojno je prek Bohinja potekala partizanska pot, ki je povezovala Gorenjsko s
Primorsko. Maja 1944 je Gradnikova brigada osvobodila Zgornjo dolino, ki je do
osvoboditve branil Jeseniško-bohinjski odred (Enciklopedija Slo.1, 1987).
Po 23. marcu 1945 so se v Bohinj umaknile še 20. brigada Triestina, Kosovelova brigada
in komanda Gorenjskega vojnega območja. Dne 26. marca 1945 so partizanski oddelki
vdrli v Bistrico po hrano. Nemci so na to dejanje odgovorili z napadom 4. aprila, ki pa se
je končal s partizansko zmago pri Sv. Janezu. Ob umiku okupacijske vojske 6. maja 1945
so ponovno razstrelili vhod v železniški predor pri Bistrici in tako je danes predor krajši
za 12 metrov v primerjavi s prvotno dolžino.
Vojna bilanca za Bohinj je naslednja. Umrlo je okoli 350 Bohinjcev, od tega okoli 200
med partizani, ostali pa kot nemški vojaki na različnih frontah ali kot interniranci.
Približno isto število jih je bilo zaprtih v Begunjah, 200 pa je bilo izseljenih leta 1941 v
Srbijo in kasneje v Nemčijo po različnih delovnih taboriščih (Dežman, 1987). Leta 1941
so izselili predvsem učitelje. Ta usoda je doletela tudi bistriško šolo, kjer so spraznili tudi
knjižnico s slovensko literaturo. Že leta 1941 so vzpostavili nemško šolo, z nemškim
kadrom. Nemški pouk je trajal le do 10. oktobra 1943, nato so v poslopju vzpostavili
vojaško postojanko. Takoj po osvoboditvi se je nadaljeval pouk v zgornjem nadstropju,
medtem ko je bila v pritličju vojaška bolnica (Vovko, 1987).
Germanizacija med vojno se je pojavljala na vseh področjih družbenega življenja. Tako
tudi na področju geodezije. V arhivu geodetske izpostave v Radovljici še danes hranijo
popis lastnikov parcel za Bistrici napisan med vojno, kjer so vsa imena in priimke
ponemčili. Tu so označene tudi vse hiše, ki jih je zaplenil nemški rajh, domačinom, ki so
sodelovali s partizanskim gibanju ali mu kakorkoli pomagali. Zanimivo je tudi, da so
kljub vojnemu stanju leta 1942 naredili parcelne izmere in istega leta izrisali katastrski
načrt, ki so ga geodeti uporabljali in dopolnjevali vse do digitalizacije geodetskih načrtov.
Po tem načrtu in pripadajočih registrih vidimo, da v vojnem času Bistrica ni dobila
nobene nove zgradbe.
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7. BOHINJSKA BISTRICA OD DRUGE SVETOVNE
VOJNE DO DANES
7.1 UPRAVNA DELITEV BOHINJA SKOZI ČAS PO VOJNI
Srednja vas (že samo ime nam pove njeno funkcijo) je v preteklosti imela osrednji pomen
za Bohinj, tako upravni kot cerkveni. Slednjega je izgubila po ustanovitvi bistriške
župnije leta 1788. Po okupaciji Francozov se je Bohinj upravno delil na dve občini
(Bohinjska Bistrica in Srednja vas v Bohinju). Z izgradnjo železnice (1906) je Bistrica
dobila prednost kot turistično in gospodarsko središče v Bohinju. Med obema vojnama je
ostala upravna delitev na dve občini, ki sta spadali pod »srez« Radovljica. Med vojno so
Nemci na svojem okupacijskem območju ukinili okraje, kar je bila posebnost glede na
druge okupatorje slovenske dežele. Po drugi svetovni vojni je Bistrica zaradi nove
upravne delitve dobivala vedno večji upravni pomen za bohinjsko regijo. Takoj po vojni
je bil Bohinj upravno razdeljen na ljudske krajevne odbore, s katerimi so hoteli povečati
lokalno samoblast. Vzhodni del Spodnje doline je spadal pod krajevni odbor Bohinjska
Bistrica (Bistrica, Bitnje, Lepence-Log, Nemški rovt, Nomenj in Ravne), zahodni del pa
pod ljudski krajevni odbor Bohinj-Polje (Brod, Kamnje, Laški rovt, Polje, Ribčev laz,
Savica, Sv. Duh in Žlan). Zgornja dolina je bila prav tako deljena na odbora Srednja vasČešnica in Stara fužina. Nenavadno pa je bilo, da je Bohinj spadal pod okraj Jesenice
(Stanovništvo po polu i domać. 1., 1951; Kopač, 1987).
Leta 1953 je prišlo do nove upravne delitve, v kateri je bila Bistrica ponovno sedež
občine Bohinjska Bistrica, ki je pokrivala vso Spodnjo dolina, medtem ko je bila Srednja
vas sedež novo nastale občine v Zgornji vasi. In ponovno sta občini prišli pod radovljiški
okraj (Popis stanovništva knj. , 1958) . Toda ta upravna delitev je trajala le do 30. junija
1958, ko je Bistrica postala sedež celotne občine Bohinj, ki je po novem spadala pod
okraj Kranj.
Do današnjega upravnega stanja Bohinja je prišlo še do dveh reorganizacij. V popisih iz
leta 1971 vidimo, da je Radovljica postala velika občina, pod katero je prišel tudi celoten
Bohinj (Abecedni spisak nas., 1971). V osemdesetih letih je Bohinj spadal pod občino
Radovljica, le da se je delil na krajevne skupnosti. Razdeljen je bil na krajevne skupnosti
Bohinjska Bistrica, Srednja vas v Bohinju in Stara Fužina.
V novo nastali Slovenski državi je z novo ustavo ter tej prilagojeni zakonodaji o lokalni
samoupravi postal Bohinj leta 1995 samostojna občina s sedežem v Bohinjski Bistrici.
Od takrat dalje lahko pravnoformalno govorimo, da je Bistrica središče Bohinja na vseh
družbenih področjih, upravnih, gospodarskih in kulturnih.
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7.2 DEMOGRAFSKI KAZALCI
7.2.1 RAST PREBIVALSTVA
Prvo povojno štetje leta 1948 je pokazalo, da se je število prebivalcev Bistrice zmanjšalo
s 1153 leta 1931 na 1082 prebivalcev. Od tega je bilo 562 žensk in 520 moških
(Stanovništvo po polu i domaći. 1., 1951) To je povzročila vojna v kateri so ljudje umrli
ali pa so jih prisilno preselili. V nadaljnjih petih letih, ko so se razmere začele
normalizirati, je število prebivalcev začelo rasti. Do leta 1953 je zraslo za 11,4 % na 1205
prebivalcev, od tega je bilo 554 moških in 651 žensk. Narodnostna sestava se ni
spremenila med letoma 1948 in 1953. Takrat potemtakem še ni bilo veliko ekonomskih
imigrantov iz drugih republik ali tujine (Popis stan. 14, 1958 ; Popis stan.11, 1960). Toda,
če primerjamo rasti prebivalcev med obema bohinjskima dolinama, vidimo, da je
prebivalstvo bolj naraščalo v Spodnji dolini. Leta 1948 je v Spodnji dolini živelo 2323
prebivalcev, v Zgornji pa 2494. Leta 1953 je število prebivalcev v Spodnji dolini zraslo
za 9 % na 2531, medtem ko v Zgornji dolini le za 2,8 % na 2565 prebivalcev. Vzrok za to
je bil v industrializaciji Bistrice, kar je povzročilo močan priliv prebivalstva iz Zgornje
doline, kjer je potekala deagrarizacija (Vojvoda, 1965).
Leta 1961 je število prebivalcev Bistrice zraslo za 15,2 % na 1388 prebivalcev. Od tega
števila je bilo 644 prebivalcev rojenih v tem naselju in 228 rojenih v občini Bohinj. Iz
drugih slovenskih občini jih je prišlo 450, 50 iz drugih takratnih republik Jugoslavije in
16 iz tujine. Statistični podatki iz tega leta nam povedo, da se je od priseljencev v Bistrico
do leta 1940 priselilo 214 ljudi, med samo vojno (1941-1945) 54, v prvih šestih letih po
vojni (1946-1952) 181 ljudi, od leta 1953 do leta 1957 137 ljudi in v zadnjih treh letih od
1958 do 1961 147 ljudi (Popis stanovništva 12, 1966). Povojni priseljenci so odraz
razvijajoče se industrije v Bistrici.
Po naslednjem popisu iz leta 1971 se je število prebivalcev povečalo za rahlo manj kot 7
% na 1485 prebivalcev. Od tega jih je bilo 747 rojenih v Bistrici, 368 jih je prišlo iz
drugih krajev iste občine (Radovljica), 322 iz drugih občin v Sloveniji, ter 33 iz drugih
republik takratne Jugoslavije. Število priseljencev glede na čas priselitve od leta 1961 do
1971, nam pove, da se je od leta 1961 do leta 1965 priselilo 144 ljudi, od leta 1966 do
leta 1969 79 ljudi in v zadnjem letu pred popisom 31 ljudi (Popis prebivalcev in
stanovanj 9, 1973) .
Popis za leto 1981 prinaša naslednje podatke: število prebivalcev v zadnjih desetih letih
se je povečalo za 269 ljudi na 1754, se pravi, za 18,1 %, kar pomeni najvišjo rast
prebivalstva v povojnem obdobju. Popis za to leto nam ne nudi podatkov o številu rojenih
v kraju in prišlekov. Pove pa nam narodnostno sestavo prebivalcev. Nekaj manj kot 95 %
(1664) je bilo Slovencev, sledili so jim Hrvatje in Srbi, obojih je bilo po 22, 14 se jih je
opredelilo po regionalni pripadnosti, deset pa se jih je izreklo za Jugoslovane. Preostale
narodnostne skupine so štele manj kot deset pripadnikov (Popis 1981, 1-1-3).
Zadnji popis prebivalstva pred slovensko samostojnostjo, opravljen leta 1991, nam
pokaže, da se je prebivalstvo v primerjavi s popisom iz leta 1981 povečalo za več kot 7,8
% na 1891 prebivalcev. Od tega jih je bilo rojenih v Bistrici 847, 505 se jih je priselilo iz
drugih krajev v takratni občini Radovljica, 418 iz drugih občin, 96 iz drugih republik
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nekdanje Jugoslavije, 23 iz tujine in za dve osebi pa je bilo neznano. Od priseljenih se jih
je največ priselilo v desetletju med letoma 1971-1980, kar 292, sledi mu obdobje med
koncem vojne in letom 1961 s 230 priseljenci. Po številu priseljencev glede na čas
priselitve je na tretjem mestu obdobje zadnji desetih let pred popisom leta 1981 in znaša
208 prebivalcev, nato sledij obdobje 1961-1970 (181 prebivalcev), 49 se jih je priselilo
pred letom 1940 in 24 med drugo svetovno vojno. Za preostalih 60 priseljencev se ni
vedelo, v katerem obdobju so se priselili v Bistrico (Popis 1991, 1-1-12). Glede
narodnosti se jih je 95, 9 % opredelilo za Slovence (1813), 23 za Srbe. Narodnostno
neopredeljenih je bilo 21 po regionalni pripadnosti, 12 se jih je izreklo za Jugoslovane.
Dvajset prebivalcev se je opredelilo za neznano (Popis 1991, 1-1-3).
Tega leta je neslovenski materin jezik govorilo 115 prebivalcev Bistrice. Od tega jih je 84
govorilo srbohrvaščino, 13 srbščino, dva rusko, trije druge jezike in 13 se jih je opredelilo
za neznano (Popis 1991, 1-1-4).
Popis leta 1991 je prvi popis po drugi svetovni vojni, ki je opredelil veroizpoved
prebivalcev. V njem se je pričakovano največ prebivalcev opredelilo za katoliško
veroizpoved, kar 76 % (1442). Sledili so jim pravoslavni z dobrimi 2 % (45), 35
muslimanov, 6 protestantov, 4 proorientalski kulti in 10 vernikov, ki niso spadali nobeni
veroizpovedi. Kot ateistov se jih je opredelilo 3,8 % (72), 147 jih ni želelo odgovarjati na
to vprašanje in 130 se jih je opredelilo pod rubriko neznano (Popis 1991, 1-1-5).
Najmlajši podatki za naselja, ki so nam na razpolago, so iz leta 2002 in nam razkrijejo, da
se je število prebivalcev Bistrice prvič po drugi svetovni vojni zmanjšalo na 1774
prebivalcev, kar pomeni, da se je število prebivalcev v zadnjih enajstih letih zmanjšalo za
6,19 %. Od tega je bilo 771 rojenih v Bistrici, preostali 1003 pa so se priselili iz drugih
krajev. Od teh jih je 372 prišlo iz drugih naselij Bohinja, 253 iz drugih občin iste
statistične regije, 260 iz druge statistične regije in 118 iz tujine (Statistični urad RS...,
2002).
Vzrokov za padec števila prebivalcev je lahko več. Vsekakor je eden poglavitnih
problemov nizka nataliteta. Toda z njo se srečuje celotna Slovenija.
Preglednica 6: Rast števila prebivalcev Bohinjske Bistrice od leta 1948 do leta 2002
Leto
1948(a)
1953(b)
1961(c)
1971(d)
1981(e)
1991(f)
2002(g)

Število
prebivalcev
1082
1205
1388
1485
1754
1891
1774

Vir: (a) Stanovništvo po polu i domaći. 1., 1951; (b) Popis stan. 14, 1958; (c) Popis stanovništva 12, 1966;
(d) Popis prebivalcev in stanovanj 9, 1973; (e) Popis 1981, 1-1-3; (f) Popis 1991, 1-1-12; (g) Statistični
urad RS..., 2002
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Graf 1: Rast števila prebivalcev Bohinjske Bistrice od
leta 1948 do leta 2002
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Vir: (a) Stanovništvo po polu i domaći. 1., 1951; (b) Popis stan. 14, 1958; (c) Popis stanovništva 12, 1966;
(d) Popis prebivalcev in stanovanj 9, 1973; (e) Popis 1981, 1-1-3; (f) Popis 1991, 1-1-12; (g) Statistični
urad RS..., 2002

7.2.2 POVOJNA
BISTRICE

STAROSTNA
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Za primerjavo povojnega razvoja starostne strukture prebivalcev Bistrice sem vzel leto
1971 in enaintrideset let kasnejšo položaj (2002) na tem področju. Obe letnici prikazujeta
gospodarsko situacijo svojega časa. Prva (1971) prikazuje čas razcveta planskega
gospodarstva in dokaj visoko stopnjo standarda prebivalcev, medtem ko podatki za leto
2002 odražajo obdobje prvih desetih let tržnega gospodarstva in z njim povezanih
tranzicijskih problemov.
Preglednica 7: Starostna sestava prebivalcev Bistrice po starostnih skupinah in
spolu za leto 1971.
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Vir: Popis prebivalstva in stanovanj v letu 1971: 8. knjiga, 1973
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Graf 2: Starostna sestava prebivalcev leta 1971
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Vir: Popis prebivalstva in stanovanj v letu 1971: 8. knjiga, 1973

Kot je razvidno iz tabele za leto 1971, je takratna struktura prebivalstva spadala med
mlad režim starostne strukture, ki se kaže tudi v dokaj piramidasti obliki grafa. Največ
prebivalstva, skoraj četrtina (23,7 %) spada v prvi starostni razred od rojstva do 14 let
starosti. Po tem prvem razredu se razmeroma enakomerno zmanjšuje število prebivalcev
z rastjo starostnih skupin. Izstopa edino starostni razred med 35 in 44 leti starosti (17,2
%) in deloma naslednji razred med 45 in 55 leti starosti (12,5 %). Ta dva razreda
sestavljata starostno skupino aktivnega prebivalstva in vanju so vključeni povojni
priseljenci, ki so našli zaposlitev v razvijajoči se bistriški industriji.
Preglednica 8: Starostna sestava prebivalcev Bistrice po starostnih skupinah in
spolu za leto 2002
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Graf 3: Starostna sestava prebivalstva leta 2002
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Vir: Statistični urad RS..., 2002

Dobrih trideset let kasnejši statistični podatki nam ponujajo drugačno podobo stanja
starostne strukture prebivalcev Bistrice. V tem obdobju se je število prebivalcev povečalo
za slabih tristo. Toda starostna strukture se je spremenila. V tem letu (2002) ni več vodil
absolutno in relativno najmlajši razred od rojstva do 14 let starosti (13,7 %), temveč
najstarejši razred nad 65 let, ki šteje skoraj petino vseh prebivalcev (19,2 %). To stanje
izraža star demografski režim. Razlog zanj je na eni strani daljšanje življenjske dobe
ljudi, po drugi strani pa nižanje rodnosti. Vzrok slednjega je v manjšem številu otrok, saj
jih je imelo od 526 družin, ki so živele leta 2002 v Bistrici, 198 družin imelo le enega
otroka, 167 dva, 139 družin je bilo brez otrok in le 22 jih je imelo tri ali več (Statistični
urad RS..., 2002). Zmanjšalo pa se je tudi število mlajše generacije stare med 15 in 24 let.
Večji del te generacije je odšel na šolanje v druge kraje in se ni vrnil, ker jim Bistrica v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja ni mogla nuditi zaposlitve, saj so se nekatere
industrijske obrate zaprli (npr. obrat Almire).

7.2.3 BISTRICA
BOHINJU

NAJVEČJE

NEAGRARNO

NASELJE

V

V 19. stoletju je bila Bistrica popolnoma agrarno naselje. Le fužinarstvo je
posameznikom dajalo dodatni ali nekaterim edini zaslužek. Zaradi železniške povezave
so Bistričani delno opuščali kmetijstvo in se preusmerjali v turizem, med obema vojnama
pa v obrt in lesno industrijo. Agrarna dejavnost se je hitro zmanjševala, sekundarna pa
krepila. Povedano velja zlasti za Spodnjo dolino, za Zgornjo pa manj.
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7.2.3.1 ZAPOSLITVENA SESTAVA PREBIVALSTVA LETA 1953
Predvojni zametki lesne industrije zlasti pa povojna ideologija o vsesplošni
industrializaciji sta Bistrici vzela agrarno naravo. Zaposlitvena struktura prebivalstva se
je od leta 1931 hitro spreminjala. Takrat se je s kmetijstvom preživljalo v Spodnji dolini
slabih 39 % vsega prebivalstva, medtem, ko se je s sekundarnim sektorjem, kar je takrat
pomenilo industrijo in obrt, manj kot 20%. Gledano za celotni Bohinj za to leto, je živelo
od kmetijstva nekoliko manj kot 63 % celotnega prebivalstva. Že to razmerje med
Spodnjo dolino in celotnim Bohinjem nam govori, da je med obema vojnama Bistrica
izgubljala agrarno naravo. S svojimi obrati je nudila zaposlitev tistim prebivalcem vasi v
Spodnji dolini, ki se niso vozili z železnico na Jesenice v železarno. Prvi povojni popis
leta 1948 ni zajemal tudi zaposlitvene sestave po krajih in tako, lahko prvo povojno
stanje vidimo v drugem popisu iz leta 1953. V tem letu je v Bistrici živelo 1205
prebivalcev. Od tega jih je bilo aktivnih (zaposlenih) 448, 620 je bilo vzdrževanih (sem
so se šteli otroci, učenci, študentje, gospodinje, še ne zaposleni in na splošno osebe, ki
nimajo lastnega zaslužka) in 137 oseb z lastnimi prihodki (upokojenci, prejemniki
invalidnine, štipendisti, rentniki, itd.).
S primarno dejavnostjo se je ukvarjalo 68 oseb, od tega 43 s kmetijstvom in 25 z
gozdarstvom. Gledano v odstotkih je primarni sektor predstavljal 15,2 % vseh aktivnih
prebivalcev. Podatki za sekundarne dejavnosti nam pokažejo, da je industrializacija v
Bistrici v prvih osmih letih po vojni prehitela primarne dejavnosti.V sekundarnih
dejavnostih je bilo zaposlenih 148 oseb in od tega 147 bilo v industriji in eden v
gradbeništvu. V odstotkih gledano je bilo v sekundarnih dejavnostih zaposlenih več kot
33 % vseh aktivnih prebivalcev Bistrice. Če združimo terciarne in kvartarne dejavnosti,
ki jih takratna statistika ni ločevala, dobimo podatek, da je bil skupaj v teh dejavnostih
zaposlen 201 prebivalec. Če poizkusimo te dejavnosti razčleniti na terciarne in kvartarne
dejavnosti, vidimo, da je bilo v prvi zaposlenih 145 ali dobrih 32 % vseh aktivnih
prebivalcev, v slednji pa 56 ali 12,5 % aktivnih prebivalcev.

Graf 4: Zaposlitvena sestava prebivalcev
naselja Bohinjska Bistrica leta 1953

primarni
sekundarni
terciarni
kvartarni
neznano

Vir: Popis stanovništva 1953, 14. knj, 1958
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V terciarnih dejavnostih jih je 54 delalo na področju prometa in 32 na področju trgovine,
gostinstva, bančništva in zavarovanja. Z različno obrtjo se je ukvarjalo 42 aktivnih
prebivalcev ter z različnimi uslugami 17. V kvartarnih dejavnostih, kamor sem štel
takratno rubriko uprava85, je delalo 56 prebivalcev Bistrice. V rubriko druga zaposlitev
ali neznano so vpisovali 31 ali 6,9 % vseh aktivnih prebivalcev Bistrice (Popis
stanovništva 1953, 14. knj, 1958).
Istega leta je statistika zaposlenih v občini Bohinjska Bistrica (v tem času je občina
obsegala celotno Spodnjo dolino), izkazovala naslednje: v primarnih dejavnostih je bilo
zaposlenih 38,1 %, v sekundarnih dejavnostih 19,1 %, 23,8 % v terciarnih in 9,7 % v
kvartarnih ter 9,4 % neznano (Popis stanovništva 1953, 14. knj, 1958).
Graf 5: Zaposlitvena sestava prebivalcev
občine Bohinjska Bistrica leta 1953
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neznano

Vir: Popis stanovništva 1953, 14. knj, 1958

Če primerjamo obe podobi, vidimo, da je Bohinjska Bistrica kot kraj izstopala s sestavo
aktivnega prebivalstva. To se vidi v mnogo manjšem odstotku primarnega sektorja in
večjem odstotku sekundarnega. Če bi primerjali statistiko še z Zgornjo dolino (občina
Srednja vas v Bohinju), bi bila ta razlika še veliko večja. Iz teh podatkov lahko
razberemo, da je Bistrica po vojni postala industrijski center regije Bohinj.

7.2.3.2 ZAPOSLITVENA SESTAVA PREBIVALSTVA LETA 1981
Leta 1981 je Bistrica štela 1754 prebivalcev. Od tega jih je bilo 808 aktivnih. V
primarnem sektorju je bilo zaposlenih 55 oseb. Od tega v kmetijstvu in ribištvu le 2,
preostalih 53 pa v gozdarstvu. Gledano v odstotkih je pod primarni sektor spadalo le še
6,8 % vseh aktivnih prebivalcev. Ta odstotek nam pokaže število zaposlenih v
kmetijstvu. Tako ali drugače se je ukvarjalo s kmetijstvom večje število prebivalcev, saj
85

Pod razred uprave je tedanja statistika štela državno upravo, kulturne, prosvetne, zdravstvene, socialne
delavce, stanovanjsko-komunalne in ostale javne službe ( Popis stanovništva 1953, 14. knj., 1958)
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je to čas, ko je bilo v Sloveniji veliko polkmetov, ki so bili v delovnem razmerju v
nekmetijskih dejavnostih, v prostem času pa so kmetovali.
Sekundarni sektor se je povečal od leta 1953 s 33 % na 52,7 %. V industriji je bilo
zaposlenih 373 in 41 v gradbeništvu, torej skupaj pomeni 414 oseb.
V terciarnih dejavnostih je bilo zaposlenih 208 oseb s stalnim prebivališčem v Bistrici.
Od tega števila jih je bilo zaposlenih v prometu 65, trgovini 51, v gostinstvu in turizmu
67 in v obrti in storitvah25. Skupaj gledano je ta sektor zajemal 25,7 % vseh aktivnih
oseb. Ta odstotek je manjši v primerjavi z letom 1953 (32 %). Razlog je morda v
različnih statističnih klasifikacijah, ker so leta 1953 bančništvo in zavarovalništvo vodili
v rubriki gostinstva in turizma. Kvartarne dejavnosti so se od leta 1953 do leta 1981
povečale z 12,5 % na 16,2 %. V teh dejavnostih je bilo zaposlenih skupaj 131 oseb. Od
tega v stanovanjsko-komunalnih dejavnostih 7, v finančnih, tehničnih in poslovnih
storitvah 11, v izobraževanju, znanosti, kulturi in informaciji41, v zdravstvenem in
socialnem varstvu 42 in v javni upravi 26 86. V rubriko neznano so vpisali štiri osebe ali
0,5 % vseh aktivnih oseb stalim prebivališčem v Bistrici
(Popis preb. 1981, št. 346,
1984).
Graf 6: Zaposlitvena sestava prebivalcev
naselja Bohinjska Bistrica leta 1981
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Vir: Popis preb. 1981, št. 346, 1984

7.2.3.3 ZAPOSLITVENA SESTAVA PREBIVALSTVA LETA 2002
Leta 2002 je bilo v primerjavi z letom 1981 le dvajset oseb z stalnim prebivališčem več
(1774). V prejšnjih poglavjih je že bil opisan vzrok za to, da je število prebivalcev do leta
1991 (1891) raslo, nato pa padlo. V razpredelnici prebivalci po statusu aktivnosti po
naseljih (št. 120) dobimo podatek, da je bilo izmed 1774 prebivalcev Bistrice leta 2002,

86

Pod javno upravo sem opredelil takratne dejavnosti, kot so bile družbenopolitične skupnosti,
samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične organizacije.
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838 aktivnih in 936 neaktivnih. Od slednjih je bilo 422 otrok, učencev, dijakov in
študentov, 488 upokojencev in 26 ostalih neaktivnih oseb (Statistični urad RS..., 2002).
V razpredelnici številka 121 (delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih) iz popisa
prebivalstva za leto 2002 dobimo naslednjo podobo stanja. Delovno aktivnega
prebivalstva Bistrice je bilo 753. Od tega jih je v primarnem sektorju delalo 26 ali 3,5 %
vsega delovno aktivnega prebivalstva. V sekundarnem sektorju, ki so ga v tem popisu
zajeli pod rubriko nekmetijske dejavnosti je bilo vpisanih 307 oseb ali 40,8 %. Podatki
dobljeni iz tega popisa nam ne omogočajo opredeliti terciarnega in kvartarnega sektorja,
ker je navedena le rubrika storitve, v kateri je bilo zaposlenih 392 aktivnih oseb ali 52,1
% vseh aktivnih prebivalcev. V rubriki neznano je bilo vpisanih 28 aktivnih oseb ali 3,7
% (Statistični urad RS..., 2002).
Če primerjamo leti 2002 in 1981, vidimo, da se je socialno-ekonomska struktura
prebivalcev Bistrice precej spremenila. Trend upadanja primarnega sektorja se je še
nadaljeval. Največja razlika, ki jo zaznamo, je v tem, da so dejavnosti storitev prešle na
prvo mesto po številu in zamenjale nekdanjo industrijo (sekundarni sektor). Industrija je
zdrknila z nekaj manj kot 53 % na manj kot 41 %. To je odraz reorganizacije podjetij in s
tem zapiranja delovnih mest. Na drugi strani sta se povečevala terciarni in kvartarni
sektor. Ti parametri nam kažejo razvitost neke družbe in opisano priča o tem, da je
Bistrica kakor tudi Slovenija na razvojni stopnji razvite družbe, v kateri prihajajo
storitvene dejavnosti v ospredje.
Graf 7: Zaposlitvena sestava prebivalcev naselja
Bohinjska Bistrica leta 2002
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Vir: Statistični urad RS..., 2002

7.2.4 DNEVNA MIGRACIJA DELOVNE SILE
Začasno migracijo poznajo Bohinjci že od srednjega veka dalje, ko so prek Baškega sedla
trgovali z zahodom. Vodiči konj so zaradi zaslužka za nekaj dni zapuščali svoj kraj.
Večje migracijske tokove opazimo ob propadu fužinarstva, ko je večji del fužinarjev
odšel za delom v nove železarne na Jesenicah. Nekateri so se preselili za vedno, medtem
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ko so drugi hodili peš na Jesenice in se vsak teden vračali domov. Dnevna migracija se je
zelo povečala po izgradnji železnice (1906), ki je omogočala hitri in direktni pretok
delovne sile na Jesenice. Bližina železniške postaje je vplivala, da je bilo dnevnih
migrantov več iz Spodnje doline, kot Zgornje. Hitro razvijajoča se industrializacija po
drugi svetovni vojni je še povečala število migrantov iz Bohinja zlasti na Jesenice. Leta
1951 je jeseniška železarna zaposlovala 88 dnevnih migrantov iz Bohinja, kar je
predstavljalo 30 % vseh zaposlenih v industriji. Od tega jih je bilo 45 % iz Bohinjske
Bistrice (Vojvoda, 1965). To je tudi čas, ko je Bohinjska Bistrica s svojo razvijajojočo se
lesno industrijo začela večati svoj gravitacijski vpliv na celoten Bohinj in deloma na
Baško grapo. Do leta 1961 je bistriška lesna industrija zaposlovala 65 % aktivne
industrijske sile Bohinja. Od tega števila jih je bilo 47 % vezanih na dnevno migracijo,
ostalih 53 % pa jih je živelo v Bistrici. Od 47 % dnevnih imigrantov v Bistrico, jih je 21
% prihajalo iz Spodnje doline, 17 % iz Zgornje in 8 % od drugod, največ iz Baške grape
(Vojvoda, 1965).
Podrobno dnevno migracijo delovne sile za leto 1963 je v svoji disertaciji obdelal Metod
Vojvoda. V tem letu je iz Bistrice dnevno odhajalo na delo 133 delavcev, od tega 100
moških in 33 žensk. Največ, 63,1 %, jih je odhajalo na Jesenice, od tega 69 moških in 15
žensk in večji del je bil zaposlen v sekundarnem sektorju. Jesenicam je po številu
dnevnih migrantov iz Bistrice sledil Bled (16,5 %), ki je prišleke zaposloval v terciarnih
dejavnostih (turizem). Na tretjem mestu je bilo Podbrdo, kamor se je z železnico vozilo
6,8 % oseb, ki so bile zaposlene v novo postavljeni (1955) tovarni volnenih izdelkov
Bača. V Ribčev laz je hodilo na delo, ki jim ga je nudil razvijajoči se turizem ob
Bohinjskem jezeru 4,5 %. Nad odstotkom vseh Bistriških delavcev je sprejemala še
Soteska (3,7 %) v kateri je bila leta 1953 ukinjena predvojna žaga in leta 1956 postavljen
nov lesni obrat87. Tri osebe ali 2,2 % je hodilo na delo v Radovljico. Po ena oseba ali 0,8
% pa je hodila delati še v Lesce, Kamnje in Novo Gorico (Vojvoda, 1965).
Iz te nadrobne študije lahko dnevne migracije delovne sile glede kraja zaposlitve
prenesemo na kasnejšo statistiko, ki tega ne opredeljuje. Leta 1971 je bilo v Bistrici 546
zaposlenih oseb izven primarnega sektorja, od tega jih je delalo v drugih krajih 195 ali
35,7 % (Popis preb. in stanovanj 1971: 9. knj.,1973).
Leta 1981 je bilo v Bistrici 808 zaposlenih oseb. Od tega jih je bilo zaposlenih v Bistrici
450 ali 55 %. V druge kraje iste občine (Radovljica) se je vozilo 211 delavcev ali 27 %.
V druge takratne občine, predvsem v občino Jesenice in na Jesenice same pa se je vozilo
146 delavcev ali 18,1 % (Popis 1-1-9, 1981).
Leta 1991 je bilo 771 Bistričanov zaposlenih, od tega 405 moških in 366 žensk. Relativne
vrednosti tega leta gleda na kraj zaposlitve so bile podobne tistim iz pred desetih let. Od
skupnega števila zaposlenih je bilo 55 % ali 426 zaposlenih v istem naselju (Bistrica)
stalnega prebivališča, ostalih 345 ali 45 % pa izven Bistrice. Od tega števila je bilo 213
zaposlenih v takratni občini Radovljica, 130 v drugih občinah in dva v drugih takratnih
republikah Jugoslavije. Od 345 zaposlenih izven Bistrice, je bilo 330 dnevnih migrantov
ali skoraj 96 % zaposlenih izven Bistrice (Popis 1-1-10, 1991).
87

Leta 1956 so v Soteski postavili nov lesni obrat, ki je spadal pod upravo LIP Bled, kot večji del vseh
lesnih obratov na tem delu Gorenjske. Obrat v Soteski je pridobival lesno moko vse do leta 1974, ko je
strela uničila proizvodnjo halo in so proizvodnjo prenesli v obrat Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici
(Holynski, Žontar, 1992).
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Podoba dnevne migracije delovne sile v Bistrico in iz nje leta 2002 je bila naslednja:
Tega leta je bilo delovno aktivnih prebivalcev Bistrice 748, od tega jih je bilo 346
zaposlenih v Bistrici, preostalih 402 ali 53,7 % pa jih je migriralo zaradi dela. Od 402
migranta jih je bilo 372 dnevnih migrantov. Od skupnega seštevka dnevnih migrantov
(372) se jih je vozilo na delo v bohinjska naselja 79 (po večini turistični delavci). V drugo
občino iste statistične regije se je vozilo 250 oseb (v tem sklopu prevladujejo občine
Jesenice, Radovljica in Bled). Preostalih 43 pa se jih je vozilo na delo v druge statistične
regije (Statistični urad RS..., 2002).
Istega leta je Bistrica nudila 847 delovnih mest. Od tega so jih 346 zasedli Bistričani
sami, preostalih 501 pa imigranti. Od teh je bila večina (497) dnevnih migrantov. Iz
preostalih naselij občine Bohinj se je dnevno vozilo na delo v Bistrico 441 aktivnih
prebivalcev ali drugače 88,7 % vseh dnevnih imigrantov v Bistrico. Iz drugih občin iste
statistične regije se je vozilo 45 oseb in 11 oseb iz druge statistične regije (Statistični urad
RS..., 2002).
Migracijsko stanje zaposlenih se po statističnih podatkih za leti 1981 in 1991 ni
spremenilo, po podatkih za leto 2002 pa je bilo manj zaposlenih domačinov (47 %), več
le-teh pa je vsak dan odhajalo na delo drugam (53 %).

7.3 POVOJNA INDUSTRIJA
Z novo ideologijo po drugi svetovni vojni se je začel proces nacionalizacije večjega
premoženja posameznikov. Šlo je za tri glavne sunke nacionalizacije podjetij (leta 1946,
1948 in 1958), katerih namen je bil ustvariti državno lastnino kot bistveni pogoj
socialističnega gospodarstva. Prva etapa nacionalizacije se je začela z zakonom o
nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, sprejetim 5. decembra 1946, s katerim so
bila razlaščena vsa zasebna gospodarska podjetja, za katera je tedanja oblast (zvezna in
republiška ljudska skupščina) menila, da so podjetja splošnega državnega ali pa
republiškega pomena. Podjetja, ki so dobila status splošnodržavnega pomena, so prišla
pod upravo zveznih organov (direkcije), podjetja republiškega pomena pa pod republiške
organe (Enciklopedija Slo. 10, 1996; Sinobad, 1994).
Prva faza nacionalizacije je prizadela tudi bohinjske podjetnike, predvsem lastnike žag.
Ta ukrep nacionalizacije je zajel bistriški lesni podjetji, žago Josipa Čudna88 in podjetje
Impex in žago Janeza Heinriharja89. Po nacionalizaciji je nekdanje podjetje Impex postalo
sedež obrata Tomaža Godca v Bistrici. To »novo« podjetje je prišlo kot vsa druga na
Gorenjskem pod Skupno upravo Gorenjskega gozdnega gospodarstva na Bledu. Leta
1948 je vlada LRS na Gorenjskem ločila lesno predelavo od gozdnega gospodarstva in
ustanovila LIP Škofja Loka in LIP Bled. Pod upravo slednjega sta prišla lesna obrata v
Bistrici90. Predvojno žago Markež so po nacionalizaciji ukinili in jo spremenili v obrat
88

Bistričana Josipa Čudna so po vojni izselili, njegovo premoženje pa zaplenili (Sinobad, 1994).
Žaga in podjetje Impex sta bili takrat ocenjeni na vrednost 1,331.310 dinarjev in zaplenjeni 21. maja
1947 (Sinobad, 1994).
90
Leta 1948 so prišli pod upravo LIP Bled naslednji obrati: LIO Gorjana, LIO Rečica, LIO Humerca
Bohinjska Bela, LIO Tomaž Godec Bohinjska Bistrica, LIO Markež Bohinjska Bistrica, LIO Soteska in

89
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Zabojarna, ki je spadal pod obrat Tomaža Godca. Tu so izdelovali lesene zabojčke za
sadje (Jaffa). Največ zabojčkov so izvozili v Izrael, Egipt, Francijo, Anglijo, Nemčijo in
Švico. Najprej je obrat Zabojarna deloval v pomožni lopi (do leta 1956), nato so ga
preselili v novozgrajeni obrat. Zabojarna je do leta 1960 izdelala dobre štiri milijone
kubičnih metrov zabojev. Po tem letu se je proizvodnja zabojarne spreminjala in so
izdelali le še milijon in pol zabojev, poleg njih pa še dober milijon in pol kvadratnih
metrov opaža in ladijskega poda ter skoraj tri milijone kvadratnih metrov delov za
barake. Odprli so še dva oddelka za predelavo sredic v plošče in elemente za gradbene
plošče ter za izdelavo lesne volne in lesne vrvi. Leta 1960 so izdelali 800 ton lesne moke
in 20 ton vrvi. Poleg opisanih oddelkov je imel obrat še mehanično in mizarsko delavnico
(Vojvoda 1961).
Leta 1949 je obrat Tomaža Godca zaposloval 187 delavcev. Enajst let kasneje (1960) se
je število zaposlenih povišalo za dobrih 60 % na 298. Od tega jih je bilo zaposlenih 274
domačinov (Bistričani in iz drugih vasi v Bohinju), kar je takrat pomenilo več kot 50 %
vseh zaposlenih v industriji. Ostalih 24 je prihajalo na delo v obrat iz sosednjih občin.
Največ jih je bilo iz Podbrda in Hudejužne 18 (to sta omogočala lahek prihod na delovno
mesto skozi železniški predor in neposredna bližina obrata ob železniški postaji v
Bistrici) in 6 z Bleda in Bohinjske Bele. Zaradi dela v lesnem obratu Tomaž Godec se je
v Bohinj priselilo 45 delavcev od drugod. S Primorske strani se jih je preselilo 22, iz
Prekmurja šest, iz Selške doline štirje, iz drugih delov Gorenjske trije, prav takšno število
tudi s Štajerske in 7 se jih je priselilo iz Imotskega (Hrvaška). Od teh 45 priseljencev se
jih je 40 naselilo v Bistrici, ostalih pet pa v bohinjskih vaseh. Od vseh zaposlenih je bilo
kar 42 % žensk, ker je bil tedaj to edini industrijski obrat v Bohinju91, ki je dajal možnost
zaposlitve ženskam (Vojvoda, 1961).
Po letu 1950 se je začela načrtna koncentracija žagarskih obratov LIP Bled v Bistrici in
na Bledu. V Bistrico so leta 1953 prestavili žago iz Soteske (leta 1956 so proizvodnjo v
Soteski preusmerili v pridelovanje lesne moke, leta 1974 pa so tudi to preselili v bistriški
obrat). Tudi preko katastra lahko spremljamo neprestano širjenje obrata v Bistrici. Leta
1966 je dobil obrat novo žagalnico, leta 1974 so dogradili mehanizirano hlodišče in leta
1983 še lesno skladišče z napravami za lupljenje, prebiranje in izmero.
Danes se bistriški lesni obrat imenuje Tovarna Bohinj in še vedno spada v delniško
družbo LIP Bled. Njen obseg se je razširil na dobrih 110.000 m². Obrat se deli na dva
dela. V večjem (80%) je proizvodnja opažnih plošč kjer jih letno izdelajo 1,350.000 m²
(plan za leto 2006). Za tak obseg proizvodnje je potrebnih 60.000 m² predvsem
smrekovega in deloma jelovega lesa, vendar pridobijo iz bližnjih gozdov le dve tretjini te
količine, ostalo pa odkupujejo od drugih žagarskih obratov v Sloveniji, Avstriji in na
Češkem. V zadnjih petnajstih letih, razen leta 1993, je proizvodnja opažnih plošč
naraščala. Glavni trgi so v Italiji, Švici, Španiji, Avstriji, na Madžarskem in Portugalskem
ter v državah nekdanje Jugoslavije. V izvoz gre kar 90 % proizvodnje. Kot stranski
produkt prodajajo v zadnjem času sekance (primerne za proizvodnjo celuloze, ivernih
plošč in za kurjavo), žaganje, skoblence in brikete za kurjavo. Poleg te proizvodnje v
LIO Sv. Lucija (slednji samo do leta 1949). V vseh naštetih podjetjih je bilo takrat skupno zaposlenih 352
delavcev (Holynski, Žontar, 1992).
91
Od leta 1947 je bila v Bohinju še žaga v Češnjici (Zgornja dolina), ki je bila prvotno postavljena za
potrebe obnove Srednje vasi, ki jo povojni prizadel hud požar. Leta 1949 je žago prevzela kmetijska
zadruga in začela žagati les za različne naročnike (Vojvoda, 1961). Obrat v Češnjici deluje še danes.
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manjši miri izdelujejo še nekaj masivnega pohištva iz bukovega, smrekovega in jelševega
lesa. V preteklosti so največ pohištva prodali na nemškem trgu, danes manj zaradi močne
konkurence z vzhoda. Prodreti poizkušajo na domači trg in na območje nekdanjih
jugoslovanskih republik. Danes je v tovarni Bohinj zaposlenih 360 delavcev. Od tega jih
dela v proizvodnji opažnih plošč 300, ostalih 60 pa izdeluje masivno pohištvo. Tovarna je
zelo pomembna za občino Bohinj. Je največji industrijski obrat v Bohinju in od vseh
zaposlenih daje delo okoli 90 % domačinom ter sponzorira turistične, športne in kulturne
prireditve v občini (Cerkovnik, 2006).
Fotografija 5: Tovarna Bohinj

Vir: Štukelj, 2006

V šestdesetih letih je obrat Tomaža Godca svojo proizvodnjo razširil tudi na strojno
področje, ki ga je razvil iz svoje servisne službe. Vzrok za širitev proizvodnje tudi v to
panogo je bilo takratno pomanjkanje deviz, ki bi omogočale nakup dragih strojev za lesno
proizvodnjo. Izdelovali so predvsem transportne naprave za lesno proizvodnjo. V tem
času se je vzporedno ustanovilo obrtno podjetje Filbo (v petdesetih letih prejšnjega
stoletja), ki je izdelovalo ventilacijske in filtracijske naprave za potrebe lesne industrije.
Leta 1978 se je podjetje preselilo v novo tovarno, ki stoji med Belco in železniško progo
na skrajnem severozahodnem delu Bohinjske Bistrice (čez Belco). V novem objektu so
razširili svoj program tudi na izdelavo polžnih transporterjev. Konec leta 1984 se je Filbo
združil z lesnim obratom Tomaž Godec pod skupno upravo LIP Bled in razširil svoj
proizvodni program na področje strojegradnje in transportnih naprav. Takrat je podjetje
Filbo sklenilo dolgoročne kooperacijske pogodbe z več nemškimi podjetji, s katerimi
sodeluje še danes. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je podjetje Filbo lastninilo in
ima danes zaposlenih sedemdeset ljudi. Danes so usmerjeni predvsem v proizvodnjo
odpraševalnih in filternih naprav (filterne naprave, ventilatorji, ciklonski izločevalci),
transportnih naprav (polžni transporterji) in naprav za reciklažno industrijo ter različne
jeklene konstrukcije (Holynski, Žontar, 1992; Filbo, 2006).
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V opisanem obdobju moramo omeniti še tretji najpomembnejši industrijski obrat v
Bistrici obrat Almire, ki je deloval pod znamko Tip-Top. V povojnem času je bila
šivalnica v objektu poleg železniške postaje v Bistrici. Leta 1976 je tovarna pletenin
Almira prevzela bistriško šivalnico pod svoje okrilje. Zaposlene so bile predvsem ženske.
Toda v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so zaradi reorganizacije Almire obrat v
Bistrici zaprli, samo podjetje Almira pa je leta 2001 odkupila Sportina group.
V Bohinjski Bistrici je od leta 1949 do danes tudi sedež in obrat betonarne Gradbenega
podjetja Bohinj. Danes podjetje zaposluje prek 70 delavcev. Ukvarjajo se predvsem s
stanovanjskim gradnjami in obnovami, tudi obnovami objektov, ki so pod spomeniškim
varstvom. Obrat betonarne stoji na prvi terasi na desnem bregu Save Bohinjke tik ob
bencinski postaji severno od Bistrice (glej Atlas Slovenije iz leta 2005 - načrt naselja
Bohinjska Bistrica). Za proizvodnjo betona izkoriščajo tudi pesek, ki ga kopljejo v strugi
Save (GPB, 2006).

7.4 POVOJNA TURISTIČNA PONUDBA BISTRICE
Od prve svetovne vojne dalje Bistrica ni imela več primata glede turizma v Bohinju.
Središče bohinjskega turizma se je premaknilo k jezeru. Po drugi svetovni vojni je
prevladoval sindikalni turizem. Večji del turizma se je odvijal v toplejših mesecih leta, ko
so lahko turisti planinarili, se sprehajali in kopali v jezeru.
Večja turistično rekreativna pridobitev za Bistrico in Bohinj92 je bilo leta 1974 zgrajeno
novo smučišče Kobla. Smučišče se razprostira na skoraj 100 ha (95 ha) travnatih površin,
južno od naselja Bistrica, po severnem pobočju gore Kobla (1495 m). Skupna dolžina
urejenih prog znaša 23 km, višinsko gledano se razprostira od nadmorske višine 552 m
do 1480 m (denivelacija 930 m). Njeno infrastrukturo sestavljajo tri dvosedežnice (Kobla
1, 2 in 3) in tri vlečnice (Ravne, Kozji hrbet in Bistrica). Trajanje snežne odeje je zelo
različno glede na nadmorsko višino. Na primer proga Kobla 3, ki je najvišja in poteka od
nadmorske višine 1028 m do 1480 m, ima snežno odejo od 70 do 100 dni, medtem ko
nižje ležeče Kobla 1, Kozji hrbet in Bistrica le 40 do 70 dni. Za podaljševanje ali za
reševanje dni brez ugodne snežne odeje so leta 1992/93 zgradili zbiralnik za
zasneževanje. Kar 80 % prog ima naklon med 20 in 40 %, kar je primerno za začetnike in
manj zahtevne smučarje. Skupna zmogljivost vseh žičnic na Kobli je 5700 oseb na uro.
Na smučišču je poleg hrane in pijače organizirana tudi šola in vrtec smučanja ter izposoja
in popravilo smučarske opreme.

92

Primat med Bohinjskimi smučišči ima Vogel, ki ima tudi večje kapacitete na vseh ravneh kot Kobla. V
zadnjih letih se jima je pridružilo še eno smučišče v Zgornji dolini Senožeta, ki ima le eno vlečnico, a ga
kljub temu uporablja velik del domačinov.
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Slika 22: Smučišče Kobla nad Bohinjsko Bistrico. Nekoč predvideno širitev
smučišča označujejo črtkane proge.

Vir:Kralj, Lokar, 1985

Po Jeršičevi tipizaciji zimskošportnih turističnih krajev, ki temelji na trajanju snežne
odeje, dolžini smučarskih prog, njihovi razprostranjenosti in številu žičnic ter
denivelaciji, bi Koblo lahko uvrstili v zadnji razred od dvanajstih. Vzroki za to so
predvsem nizka lega smučišča, ki negativno vpliva na količino in dolžino snežne odeje,
proge so manj zahtevne (Burnik Kosi, 1993). V neposredni bližini smučišča sta
organizirani tudi dve tekaški progi. Ena je ob vznožju Koble 1 z dolžino 4 km in na
Ravnah dolžine 3 km. Sicer pa poteka najdaljša tekaška proga v Bohinju od Bistrice prek
Dobrave vse do Ribčevega laza v skupni dolžini 15 km.
Prenočitvene zmogljivosti Bistrice so danes organizirane v privatnih apartmajih in sobah.
Bistrica nima več hotelov. Od šestdesetih let dalje je v nekdanjem hotelu Markež
delovalo gostišče in prenočišče Črna prst, ki pa zadnja lete ne deluje več in je objekt v
klavrnem stanju. V devetdesetih letih je vodilno vlogo po ponudbi in kapacitetah
prevzelo gostišče Tripič. V bližnji prihodnosti se Bistrici ponovno obeta hotel, ki bo v
sklopu Vodnega parka Bohinj, tik ob njegovi južni strani na levem bregu Belce. Kot
prenočitvene možnosti za svoje delavce, ki letujejo v Bistrici, imajo različna slovenska
podjetja v petih večstanovanjskih objektih. Ti objekti (Resa, Jeglič, Murka, Encijan in
Planika) stojijo na jugozahodnem robu Bistrice, zadaj za Zoisovim gradom (Zoisova
planjava).
Od konca osemdesetih let dalje je organiziran avtokamp Danica, ki stoji na nekdanjem
prostoru istoimenskega kopališča. Avtokamp se razprostira na 3,5 ha tik ob Savi
Bohinjki, ki omogoča v toplem delu leta kopanje. Avtokamp nudi 150 prostorov za
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kampiranje, od teh jih je za šotorjenje namenjenih 90, za počitniške prikolice 30 in isto
število za avtodome. Poleg naštetega ima 22 tušev, 24 stranišč, teniška igrišča, namizni
tenis, balinišče, otroško igrišče in v neposredni bližini stoji osrednja športna dvorana.
Avtokamp deluje od Velike noči do konca meseca septembra (Avtokamp Danica, 2006).
Fotografija 6: Vodni park Bohinj v Bohinjski Bistrici

Vir: Štukelj, 2006

Od leta 2002 dalje je turistična ponudba Bistrice razširjena tudi na vodni park (Vodni
park Bohinj). Stoji na nekdanjem prostoru Grand hotela Triglav na levem bregu Belce. V
njem lahko gostje plavajo v velikem in otroškem bazenu ter dveh whirepoolih, z
različnimi vodnimi atrakcijami. Skupaj je vodnih površin 380 m². Poleg kopanja nudi
park več vrst savn, wellness center, fitnes in nočni lokal. Kot že rečeno, bo kmalu razširil
svojo ponudbo tudi na hotelske storitve.

7.5

NAJOBSEŽNEJŠA ŠIRITEV
ŠESTDESETIH LETIH

BISTRICE

V

ZADNJIH

Širitev Bistrice lahko spremljamo od leta 1826 (franciscejski kataster), do danes. Dokaj
natančno lahko sledimo razvoju kraja spremljamo na podlagi katastra in statistike.
Slednja je do druge svetovne vojne beležila število hiš. Po drugi svetovni vojni so nam na
voljo podatki od leta 1961 dalje, ko so začeli statistično spremljati število in druge
parametre stanovanj. Vzrok za to, da statistika ni več vodila števila hiš temveč število
stanovanj, je v tem, da se je povojna gradnja množično preusmerila v večstanovanjske
objekte (bloke). Drugi pristop sledenja je prek katastra. Vendar sem ugotovil, da register
stavb, ki ga vodijo geodetske uprave, ni popoln. Registriranih je le okoli 70 % vseh
objektov. Zato in predvsem zaradi davčnega nadzora se bo letos (september 2006) po vsej
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Sloveniji začel natančen popis vseh objektov. A kljub dosedanjemu nenatančnemu
vodenju nam ti seznami parcel prikazujejo časovno in prostorsko podobo širitve Bistrice.
Leta 1826 je Bistrica štela 101 hišo. Zadnji predvojni popis leta 1931 je zabeležil 174 hiš,
kar pomeni, da se je v tem obdobju dobrih sto let Bistrica razširila za 73 hiš ali relativno
gledano za več kot 72 %. Leta 2002 je Bistrica štela 400 stanovanjskih objektov, kar nam
kaže, da se je povečala za 230 % v obdobju zadnjih 71 let ali skoraj štirikrat v primerjavi
s prvim popisom leta 1826. Vzrok za to naglo širitev v obdobju po vojni lahko iščemo v
industrializaciji in z njo povezanim prihodom delovne sile ter višjim standardom, ki je
omogočal številčnejšo gradnjo individualnih stanovanjski hiš.

7.5.1 STATISTIČNI ORIS STANOVANJ IN ŠIRITEV BISTRICE
DO LETA 1961
Leta 1961 je bilo v Bistrici 391 stanovanj, od tega 378 z namenom bivanja, tri kot
poslovni prostor, devet zasilno nastanjenih in eno neznano. Največji del stanovanj (104)
je bil velik 50 do 70 m² in dvosobnih (124). Od vseh skupaj (391), jih je bilo 290
opremljenih z električno, vodovodno in kanalizacijsko napeljavo. Glede na lastništvo je
bilo 226 zasebnih (57 %) in 165 družbenih (43 %), kar je odstopalo od takratnega
slovenskega povprečja, ki je znašalo 52 % v prid družbenim stanovanjem (Statistično
gradivo SR Slo., 1963).
Prostorsko gledano geodetski podatki od vojne do leta 1957 ne beležijo nobene nove
gradnje v Bohinjski Bistrici. Dodatek k seznamu parcel za leti 1957 in 1958 navaja
osemnajst novih hiš. Več kot polovica novogradenj (10) iz tega obdobja je bilo na
skrajnem jugovzhodnem delu Bistrice na Kozjem hrbtu, južno od ceste (Jelovška cesta),
ki povezuje Bistrico z Nemškim rovtom. Štiri novo zgrajene hiše so zgradili na
jugozahodni strani Bistrice (na širokem lazu), preostalih pet znotraj obeh vasi (Seznam
parcel Boh. B.: dodatek 1957, 1958, 1959, 1960) Ti podatki nam kažejo začetek
povojnega urbanističnega širjenja Bistrice zlasti na njenem jugozahodnem in
jugovzhodnem delu. Slednji prostor (Kozji hrbet) povojne širitve lahko deloma
povezujemo z neposredno bližino lesnega obrata Tomaž Godec (Lip Bled).

7.5.2 STATISTIČNI ORIS STANOVANJ IN ŠIRITEV BISTRICE
MED LETOMA 1961 IN 1991
Statistično štetje stanovanj leta 1971 izkazuje 511 stanovanj, kar pomeni, da je bilo v
zadnjem desetletju med popisoma na novo zgrajenih 120 stanovanj ali drugače povedano
se je Bistrica povečala za več kot 30 % glede števila stanovanj. Tega relativnega podatka
o povečanju števila stanovanj ne moremo pripisati povečanju stanovanjskih objektov, ker
je to tudi čas začetka gradenj večstanovanjskih objektov. Od skupnega števila stanovanj
(511) je bilo stalno naseljenih 497 stanovanj, občasno devet in pet zapuščenih (Popis
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stanovništva i stanova 1971: 1. knj., 1972). Od vseh stanovanj jih je bilo 464 ali 90 %
opremljenih z električno in vodovodno napeljavo in skoraj vsa (503) so bila v zidanih
objektih. Glede lastništva se je povečalo število zasebnih stanovanj na več kot 66 %.
V tem obdobju se je največ gradilo na Kozjem hrbtu93. Gre za tipsko določene hiše (s
povprečnim tlorisom okoli 81 m²). Drugo največje območje novogradenj v tem desetletju
je na prostoru severovzhodno od Zgornje vasi, med njo in levim bregom Belce (v laščih).
Na tem območju se je v obdobju od šestdesetih let dalje začel razvijati center Bistrice.
Leta 1961 je bila tu postavljena ambulanta94, ki nudi prvo pomoč celotnemu Bohinju. To
je tudi čas začetka gradenj večstanovanjskih objektov v laščih in na jugozahodnem delu
Bistrice95, ki je nekoč pripadala Zoisovi graščini in kasneje gozdni upravi. Šestdeseta leta
so tudi začetek širitve Bistrice, z individualnimi hišami na levem bregu Bistrice v smeri
proti Pozabljenem ter na drugem severovzhodnem delu Bistrice, na območju med
železnico in desnim bregom Belce (čez Belco). Zazidavali so parcele tudi znotraj obeh
vasi (zlasti Zgornje) in med njima. Na območju slednjega na desni strani ceste, ki vodi od
Bistrice proti Bohinjskemu jezeru, sta Bistrica in celotni Bohinj v začetku šestdesetih let
pridobila bencinsko postajo96, ki je na tej parceli stala vse do leta 1987, ko so jo
vzpostavili v večjem objektu na prvi terasi na desnem bregu Save Bohinjke, severno od
naselja Bistrica (nekoč ledinsko ime v sred poljam, danes Log). Na območju čez Belco
lahko od šestdesetih let dalje spremljamo tudi širitev lesno- industrijskega obrata in
podjetja Filbo. V prvi polovici šestdesetih let je bil na severnem obrobju Spodnje vasi97
na novo zgrajen mesno predelovalni obrat (klavnica), ki še danes deluje pod oznako
Mesnine Bohinja (Seznam parcel Boh. B.: dodatek 1961 do 1971).
Do leta 1981 se je število stanovanj v Bistrici povečalo za 99 na 610. Od skupne številke
jih je bilo le šest občasno nastanjenih in 24 namenjenih za oddih in rekreacijo (počitniška
stanovanja). Vsa stanovanja so bila opremljena z električno napeljavo in le štiri niso
imela vodovoda. V družbeni lasti jih je bilo 274 oziroma manj kot 45 % (Popis
stanovnika, domač. i stanova u 1981. g., tabela 196, 1984). Druga statistična publikacija
iz tega leta navaja 636 stanovanj, od katerih je stalno naseljenih 611 in jih uporablja isto
število gospodinjstev (Popis preb., gospod.in stan. 31.3.1981, tabela 228, 1981).
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zaznamo novogradnje na prej omenjenih
lokacijah na južnem robu Bohinjske Bistrice in predvsem na severovzhodnem obrobju
Zgornje vasi ter v laščih. Največje pridobitve Bistrice v sedemdesetih let so bile kulturni
dom Jožeta Ažmana in »nova« osnovna šola ter tekstilni obrat Almire (Tip-Top).
Kulturni dom Jožeta Ažmana98 je bil zgrajen leta 1979 v laščih, deloma na parcelni
93

Leta 1969 je geodetska uprava Slovenije opustila vodenje parcel tudi po ledinskih imenih. Od takrat
vodijo le po parcelnih številkah, katerih večji del se ni spremenil od reambulančnega katastra do danes, in
to omogoča, da lahko danes prostorsko ugotovimo ledinska imena novo zgrajenih objektov.
94
Glej geodetski načrt iz leta 1942 – list 2, parcelna številka 297/2.
95
Glej geodetski načrt iz leta 1942 – list 1, parcelna številka 159/2.
96
Glej geodetski načrt iz leta 1942 – list 1, parcelna številka 73/2
97
Glej geodetski načrt iz leta 1942 – list 1, parcelna številka 42/2
98
Kulturni dom Jožeta Ažmana je bil zgrajen v rekordnem času (nekaj mesecev) zaradi obiska Josipa Broza
Tita leta 1979. Zgrajen je bil po načrtih skupine arhitektov J. Bizjak, M. Cotič in D. Engelsberger, ki so za
to delo leta 1980 prejeli nagrado Prešernovega sklada (Potokar, 2002). Objekt ima krajinsko zasnovo.
Pogled na južno pročelje (glavni vhod) tega objekta nam odkrije, da se oblika preseka objekta (U oblika)
ujema z geomorfološko obliko vrha Šavnika in Peči ter korita Jereke med njima, ki sta vidna v ozadju
kulturnega doma. Po drugi strani pa naj bi ta U oblika objekta tudi ponazarjala ledeniško izoblikovano
bohinjsko kotlino.
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številki 277, kjer je nekoč stal park Grand hotela Triglav. Pet let pred zgraditvijo
kulturnega doma, leta 1974 so postavili veliko šolsko poslopje osnovne šole Dr. Janeza
Mencingerja99 na severnem obrobju naselja (Log). V povojnem centru Bistrice so leta
1976 postavili velik objekt obrata Almire pod imenom Tip-Top100.
Fotografija 7: Kulturni dom Jožeta Ažmana v Bohinjski Bistrici

Vir: Štukelj, 2006

Popis iz leta 1991 je zabeležil 97 oziroma 71 novih stanovanj (za leto 1981 obstajata dva
statistična podatka o številu stanovanj). Od 707 stanovanj jih je bilo tega leta 661 stalno
naseljenih, začasno nenaseljenih 20 in eno zapuščeno. Stanovanj namenjenih za počitek
in rekreacijo (počitniško stanovanje ) je bilo 20 in dve sta bili namenjeni za sezonsko
delo v kmetijstvu (Popis 1991, 3-1-1). Prevladovala so dvosobna stanovanja (243) ter
stanovanja zgrajena med letoma 1971 in 1980, katerih je bilo 227 (Popis 1991, 3-1-2).
Glede opremljenosti je bilo od 682 (tu so šteta stalno in občasno naseljena ter zapuščena
stanovanja) 478 opremljenih z električno napeljavo, vodovodom in kanalizacijo ter
centralnim ogrevanjem. Preostalih 204 pa je imelo vse le centralnega ogrevanja ne (Popis
1991, 3-1-3). Stanje lastništva stanovanj je bilo v tem popisu razdeljeno na individualne
in večstanovanjske hiše. Individualnih hiš v družbeni lastnini je bilo le 14, v zasebni pa
368. Pri večstanovanjskih hišah pa je bila slika obrnjena, kjer je bilo 272 družbenih in le
28 zasebnih (Popis 1991, 3-1-7).
Trend območij gradenj za desetletje pred osamosvojitvijo se je nadaljeval na istih
lokacijah kot v prejšnjih povojnih letih.
99

Zgrajena je bila po načrtih arhitekta A. Ravnika in J. Žana. Tlorisna zasnova je v obliki črke U. Na
zunanjost objekta je vplivalo tradicionalno izročilo, saj ima dvokapno streho in leseno fasado (Potokar,
2002). Če ne upoštevamo industrijskih objektov v Bohinjski Bistrici, šola s svojo tlorisno velikostjo izstopa
med ostalimi objekti. Glej geodetski načrt iz leta 1942 – list 1, parcelne številke 28, 29 in 34.
100
Mogočen objekt stoji ob glavnem trgu Bistrice (Trg svobode). Glej geodetski načrt iz leta 1942 – list 1,
parcelna številka 261. V njem danes posluje Mercatorjeva trgovina z živili. Prostorski načrt v bližnji
prihodnosti predvideva podrtje objekta in postavitev novega velikega nakupovalnega središča.
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7.5.3 ŠIRITEV BISTRICE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE
Zadnji statistični podatki, ki so nam na razpolago za leto 2002, izkazujejo 779 stanovanj,
ki so v 400 stanovanjskih stavbah. Od teh je bilo stalno naseljenih 645, 92 z začasno
prisotnimi osebami in občasno uporabljenih 42. Po velikosti so še naprej vodila dvosobna
stanovanja (233) s povprečno velikostjo od 41 do 60 m² (247). Glede napeljav je imelo
645 stanovanj centralno ogrevanje in 134 ne. Le šest stanovanj ni imelo urejene
kanalizacije in vodovoda ter osem električne napeljave. Po novi stanovanjski zakonodaji
se je spremenilo tudi lastniško stanje. Od vseh 779 stanovanj je bilo po novem 90 %
(701) v zasebni lasti fizičnih oseb, 78 pa se jih je opredelilo pod drugo obliko lastništva.
Slednja so predvsem stanovanja različnih slovenskih podjetij, ki jih imajo za oddih in
rekreacijo svojih uslužbencev (Statistični urad RS..., 2002)
Največji pridobitvi obdobja zadnjih desetih let za Bistrico sta športna dvorana in Vodni
park. Športna dvorana (domačini ji pravijo balon) je bila zgrajena v drugi polovici
devetdesetih let. Zgrajena je bila na prostoru med Savo Bohinjko in potokom Bistrica,
natančneje med avtokampom Danica in nogometnim igriščem. Grajena je iz kovinske
konstrukcije in prekrita z gumiranim platnom. S svojo velikostjo vizualno izstopa od
okolice. Vodni park (Vodni park Bohinj) je bil zgrajen leta 2002. Stoji na nekdanjem
območju Grand hotela Triglav na levem bregu Belce (v laščih), ob kulturnem domu
Jožeta Ažmana.
Zanimivo je tudi današnje stanje (2002) glede starosti stanovanjskih objektov, ki stojijo v
Bistrici. Od 400 jih še danes stoji 83 zgrajenih pred letom 1918, v katerih je 153
stanovanj. Stavb zgrajenih v času med obema vojnama (1919-1945) je še 34, v katerih je
45 stanovanj. Največ še stoječih stavb je iz obdobja od druge svetovne vojne do
osamosvojitve Slovenije (1946-1991) in jih je 269, v katerih je 562 stanovanj. V tem
obdobju najbolj izstopa desetletje od leta 1961 do leta 1971, v katerem je bilo zgrajenih
še danes stoječih 91 stavb in desetletje od leta 1971 do 1980, katerih je 84. Zlasti slednji
podatek opozarja, da je bil to čas gradenj večstanovanjskih objektov, ker je bilo v njih
(84) 224 stanovanj.
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Slika 23: Bohinjska Bistrica danes

Vir: Atlas Slovenije, 2005

Med letoma 1991 in 2002 pa se je število novozgrajenih stavb povečalo le za 14 in z
večine gre za individualne hiše, saj je v njih le 19 stanovanj (Statistični urad RS..., 2002).
Preglednica 9: Starostna sestava stanovanjskih objektov v Bohinjski Bistrici leta
2002
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Graf 8: Starostna sestava stanovanjskih objektov v
Bohinjski Bistrici po statističnih podatkih leta 2002
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Vir: Statistični urad RS..., 2002

Tematska karta Bohinjska Bistrica leta 2000 (glej karto 3) nam pokaže, da se je Bistrica
po drugi svetovni vojni najbolj širila proti vzhodu od prvotnih jeder. To območje lahko
danes razdelimo na funkcionalno različna dela. Prvi upravno storitveni ali centralni del
Bistrice se razprostira na južni strani Triglavske ceste (glej Atlas Slovenije iz leta 2005 načrt naselja Bohinjska Bistrica) od prostora med obema vasema, kjer stoji občinska
stavba, v kateri sta tudi pošta in policija, prek osrednjega trga (Trg svobode), ob katerem
stojijo banka (Gorenjska banka, nekoč Ljubljanska banka) in trgovine z različnim
blagom, do vzhodnega dela (v laščih), kjer stojijo zdravstveni dom z lekarno in na drugi
(severni) strani Triglavske ceste kulturni dom Jožeta Ažmana ter Vodni park Bohinj.
Južno (pod Rebrom) in jugovzhodno (Kozji hrbet) od centralnega dela je nastal po vojni
spalni del naselja Bistrice. Večjo povojno širitev vidimo (glej karta 3) tudi na južnem
delu Zgornje vasi (na širokim laz, danes je ledinsko ime Rebro). Tu so predvsem
individualne hiše, tik za Zoisovim gradom (Zoisova planjava), pa stoji pet
večstanovanjskih objektov, ki so v lasti slovenskih podjetij. Na levem bregu Bistrice v
smeri proti Pozabljenemu se je prav tako razširilo naselje individualnih hiš v glavnem s
spalno funkcijo. Pri povojni širitvi moramo omeniti še prav tako spalni del naselja na
območju med desnim bregom Belce in železnico (čez Belco).

7.6 BOHINJSKA
BOHINJA

BISTRICA

KOT

SREDIŠČNO

NASELJE

Kot je že bilo opisano, je Bistrica skozi čas pridobivala središčno vlogo v Bohinju, od
agrarne vasi brez takšnega pomena vse do 16. stoletja, ko se je njen pomen spremenil s
fužinami v Bistrici sami in v njeni bližini na Pozabljenem. S tem je Bistrica dajala
zaslužek delu prebivalcev, zlasti Spodnje Bohinjske doline. Kasneje, leta 1788 je svoj
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vpliv povečala na cerkvenem področju, ko je bistriška cerkev sv. Nikolaja dobila status
župnijske cerkve, kar je pomenilo cerkveno-upravni nadzor nad sosednjimi vasmi, ki so
spadale pod njo. Toda po današnji definiciji središčnega (centralnega)101 pomena nekega
naselja lahko govorimo o Bistrici v tej vlogi šele po letu 1906, ko je postala železniško
prometni center za celotni Bohinj. Svoj centralni vpliv ali gravitacijo je povečala v
petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je postala najprej upravno središče celotne Spodnje
doline (leta 1953) in pet let kasneje (leta 1958) celotnega Bohinja. Toda to funkcijo je
kasneje izgubila. Po letu 1995, ko je Bistrica ponovno postala sedež celotne Bohinjske
občine je prostorsko povečala svoj upravni gravitacijski pomen na celotni Bohinj, kar
pomeni, da s svojimi storitvami veže nase dobrih 5000 prebivalcev (leta 2002 je imel
Bohinj 5222 prebivalcev).
Po sedemstopenjski Vrišerjevi hierarhiji centralnih naselij lahko Bistrico opredelimo z
drugo (vicinalno) stopnjo. To pomeni, da zadovoljuje zahtevnejše funkcije kot središča
najnižje temeljne (krajevne) stopnje. To svojo stopnjo opravičuje s svojimi različnimi
storitvenimi in javnimi službami, ki so pomembne za celotni Bohinj. Med terciarne
dejavnosti, ki so pomembne za celoten Bohinj, so promet (centralna železniška postaja),
specializirane trgovine (elektro, šport, foto, lekarna, konfekcijska oblačila, obutev,
pohištvo in bencinska postaja), turizem in rekreacija (sedež lokalne turistične
organizacije LTO, potovalne agencije, vodni zabaviščni park, smučišče, športna
dvorana), osebne in obrtne storitve (frizer, kozmetični salon, kemična čistilnica,
fotografski atelje, računovodske, računalniške, kurirske in knjigovodske storitve,
dimnikarstvo, videoteka). Kvartarne dejavnosti, ki so v Bistrici in so pomembne za
celoten Bohinj, so: stanovanjsko-komunalne dejavnosti (sedež elektro Žirovnica za
Bohinj, komunalno podjetje Bohinj), finančne (poslovalnica Gorenjske banke),
izobraževanje in kultura (devetletna osnovna šola dr. Janeza Mencingerja102, osrednji
kulturni dom Jožeta Ažmana103, krajevni muzej Tomaža Godca), zdravstvene storitve
(zdravstveni dom opremljen z lekarno, zobozdravnik, zobni tehnik), uprava (sedež občine
in policijska postaja).
Za bolj zahtevne ali specializirane storitve Bohinjci gravitirajo predvsem na Jesenice
(srednje šole, bolnica) in v Radovljico (srednje šole, upravna enota, geodetska uprava,
okrajno sodišče) ali pa še naprej do Kranja in Ljubljane.

101

»Središčna (centralna) naselja so temeljna središča v prostorski organizaciji človeške družbe. V njih so
osredotočene storitvene dejavnosti in preko njih potekajo gospodarski in negospodarski stiki med
pokrajinami (regijami) in naselji.« (Vrišer, 1998, str. 308).
102
To je edina devetletna šola v Bohinju in pod njeno upravo spada podružiška štiriletna osnovna šola v
Srednji vasi in edini vrtec, ki je prav tako v Bistrici.
103
V njem je osrednja splošna knjižnica Antona Tomaža Linharta, ki je bila ustanovljena leta 1945. V
stavbi doma je tudi velika dvorana z odrom, na katerem stalno nastopa bohinjsko amatersko gledališče,
poleg njega v stavbi delujejo tudi druga kulturna društva. Do predkratkim je tu deloval tudi kino. V avli
doma so postavljene stalne slikarske in fotografske razstave domačinov in drugih avtorjev.
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8. POVZETEK
Iz pregleda razvoja Bohinjske Bistrice vidimo, da se je naselje širilo po zakonitostih, ki
jih je narekoval na eni strani gospodarski razvoj, na drugi pa zunanji interesi in naravne
razmere. Že od stare železne dobe dalje, ko lahko govorimo o Bohinju kot kulturni
pokrajini, so na razvoj naselij vplivali nabiranje, topljenje in predelava železove rude
(bobovec), s katero so trgovali prek Spodnjih bohinjskih gora v Posočje. Trgovina je
cvetela tudi v času, ko je Bohinj spadal pod Noriško kraljestvo in se je bohinjsko železo
cenilo v rimskem imperiju. Tradicija se je nadaljevala skozi vse obdobje rimskega
imperija do njegovega propada in z njim povezanim prihodom Slovanov v 7. stoletju.
Vas Bistrica je prvič pisno omenjena v urbarju blejske gospode iz leta 1253. To je tudi
čas, ko se predvideva, da se je razširila na Zgornjo vas. Prvotno naj bi obsegala le
Spodnjo vas, ki stoji na ravnem svetu, na desnem bregu potoka Bistrica. Obdajala so jo
polja na vseh straneh. Trinajsto stoletje je čas, ko se je na splošno na vsem današnjem
slovenskem ozemlju število prebivalcev izredno povečalo. To je povzročila kolonizacija,
ki so jo izvajali zemljiški gospodje za povečanje donosnosti svojih ozemelj. Takrat naj bi
se Bistrica razširila proti jugu na dvignjen svet. To obliko naselja, sestavljenega iz dveh
jeder, lahko prvič vidimo na katastrskem izrisu franciscejskega katastra iz leta 1826.
Takrat je Bistrica štela 101 hišo. To je bil čas počasnega zatona fužinarstva v Bistrici,
kjer je bil obrat fužin na desnem bregu Bistrice že vse od leta 1540. Skozi ves čas se je z
železnimi izdelki trgovalo predvsem s Posočjem in dalje na zahod v dežele današnje
Italije. Baško sedlo je bil poglavitni prehod, prek katerega so bohinjski in drugi tovorniki
s konji premagovali gorsko pregrado Spodnjih bohinjskih gora, ki ločuje Bohinj od
primorske strani. Toda druga polovica 18. stoletja je že bil čas, ko bohinjsko železo
cenovno ni več konkuriralo vdoru švedskega na evropski trg. Položaj se je dodatno
poslabšal z odprtjem številnih fužin v severni Italiji, ki so zalagale trg bohinjskih fužin.
Krizo bistriške fužine je prvi občutil takratni lastnik Žiga Zois. Ta kot tudi njegovi
nasledniki so poizkušali rešiti krizo, toda brez večjih uspehov. Zato so bili leta 1870
prisiljeni prodati fužine in vse imetje v Bohinju novo nastali delniški družbi Kranjski
industrijski družbi (KID). Istega leta je po zgornjesavski dolini stekla Gorenjska
železnica, ki je zaznamovala bodoči razvoj železarstva na Jesenicah. Zaradi tega je KID
načrtovala preselitev vseh fužin, ki so jih posedovali na Gorenjskem, na Jesenice, prav
tako tudi bistriško. Toda načrt za slednjo je preprečil uničujoč požar leta 1890 in za večno
ugasnil železarsko dejavnost v Bohinju. Iz popisa prebivalstva, ki se je izvajal od leta
1869 dalje, se vidi, da se je zaradi zaprtja fužin zmanjšalo število prebivalcev v Bistrici in
vsej Spodnji bohinjski dolini. Leta 1869 je Bistrica štela 781 prebivalcev, konec stoletja
(1900) pa le še 586. V tem času pa zaznamo porast prebivalcev v Zgornji bohinjski
dolini, ki je dajala bivšim fužinarjem večje možnosti preživetja s kmetijstvom. Nekateri
so šli za zaslužkom na Jesenice. Krizo in propad fužin lahko opažamo tudi v počasnem
širjenju Bistrice, ki se je med letoma 1826 in 1900, to se pravi v dobrih sedemdesetih
letih povečala le za dvajset hiš. Kriza se je končala z nastopom novega stoletja, ko je
železniška proga, imenovana Bohinjska, približala Bohinj ostalemu svetu. Poglavitni
namen proge je bil ustvariti drugo povezava industrijskih središč na severu takratne
monarhije s Trstom kot oknom v svet. Začetki gradnje proge na odseku skozi vzhodni del
Bohinja in naprej skozi drugi najdaljši predor (Bohinjski predor dolg 6339 metrov) na
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bohinjski progi pod Črno prstjo v dolino Bače segajo v leto 1900. Sama gradnja je utrip
Bistrice pospešila, kajti v največjem zamahu je na delovišču delalo okoli 2000 delavcev,
kar je pomenilo trikrat več ljudi, kot je bilo prebivalcev. Zaradi same gradnje se je
Bistrica začela širiti proti vzhodu, se pravi, od prvotnih jeder proti novi trasi železnice, ki
je potekala po desnem bregu potoka Belca. Postavili so številna poslopja za potrebe
uprave podjetja Ceconi, ki je gradilo, in za ostalo infrastrukturo, potrebno za gradnjo. V
Zgornji vasi so postavili ob Zoisovem gradu (nekdaj sedež fužin) bolnišnico za bolne in
ponesrečene delavce in elektrarno, ki jo je gnala Bistrica za potrebe vrtalnih strojev, s
katerimi so zadnji dve leti vrtali predor. Slavnostna otvoritev bohinjske proge je bila 19.
julija 1906. S tem je Bistrica postala glavna železniška postaja za celotni Bohinj. To ji je
omogočilo, da se je razvila v središče bohinjske turizma. V kratkem obdobju osmih let je
dobila šest hotelov in druge prenočitvene objekte ter kopališče in sankališče. Večji del
turistov je prihajal s primorske strani, natančneje iz Gorice in Trsta, kar jim je omogočala
železniška povezava. Ta razcvet je viden tudi v statističnih podatkih iz tistega obdobja
(1910), ki nam kažejo skoraj petdesetodstoten porast prebivalcev na 870 v primerjavi s
popisom iz leta 1900. Novi trend širitve Bistrice proti vzhodu jo je takrat povečal za
trideset hiš. Z začetkom prve svetovne vojne je bilo konec kratkega a uspešnega
turističnega razcveta. Zaradi strateško varne lege, po drugi strani pa železniške
povezave, se je med vojno Bistrica spremenila v glavno zaledno oskrbovalno vojaško
bazo za potrebe 50. divizije, ki je branila krnski odsek Soške fronte pred napadi
Italijanov.
V Bistrici so postavili skladišča za prispeli tovor in vojake, ki so nato nadaljevali pot na
bojišče. Postavili so tudi vojaške bolnišnice za ranjence in uredili pokopališče za tiste, ki
niso preživeli morije. Konec vojne in po njej diplomatski boj med kraljevinama Italijo in
novo nastalo SHS sta potegnila novo državno mejo (Rapalsko) med njima. Z njo je
Bohinj postal obmejna pokrajina. Nova meja je najbolj prizadela bistriški turizem, ki je
bil odrezan od nekdanjih primorskih turistov. Takrat se je center bohinjskega turizma
preselil k jezeru. Hoteli so začeli izgubljati svojo prvotno funkcijo. Bistrica je postala
carinska postaja za tovor z Italijanske strani. Medvojna statistika (1931) beleži tudi
edinstveni podatek, da je bilo to edino obdobje, ko je bilo v Bistrici več moških kot
žensk, kar je odraz prisotnosti obmejne vojske, ki je nadzorovala vzhodni del Spodnjih
bohinjskih gora. Takrat je Bistrica štela 1153 prisotnih prebivalcev. Poleg kmetijstva, ki
je bilo takrat še vedno glavni vir preživetja domačinov, je to tudi čas zametkov lesne
industrije, predvsem skoncentrirane ob potoku Belca, ter drugih oblik obrti. V obdobju
med vojnama se je Bistrica najbolj širila med jedroma in začela je izginjati meja med
njima. Od leta 1910 je število hiš zraslo za 23 na 174.
Zaradi različnih vzrokov, ki so se dogodili med drugo svetovno vojno, je prvi povojni
popis iz leta 1948 zabeležil padec števila prebivalcev na 1082. Toda povojna ideologija o
hitri industrializaciji je najbolj zajela prav Bistrico v primerjavi z drugimi naselji v
Bohinju. Ta razvoj je najbolj viden v zaposlitveni strukturi prebivalcev, ki kaže hitro in
vztrajno rast zaposlenih v industriji na račun kmetijstva. Vrhunec zaposlenih v industriji
je bil dosežen v popisu leta 1981, ko jih je bilo več kot 50 %. Možnost tako velikega
odstotka zaposlenih je dajal zlasti od vojne dalje neprestano razvijajoči se lesni obrat
(LIP Bled), od petdesetih let dalje kovinski obrat (Filbo) in zlasti za žensko populacijo od
sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa do devetdesetih šivalnica (Almira) ter nenazadnje
od konca štiridesetih let dalje gradbeno podjetje (GPB). Preostali zaposleni v industriji pa
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so in še dnevno migrirajo za delom na Jesenice in druge bližnje kraje v sosednjih
občinah. Bistriška industrija je pripomogla k nenehnemu večanju števila prebivalcev, ki
je višek dosegla leta 1991 s 1891 prebivalci. Zaradi množenja prebivalcev in na drugi
strani višanja standarda in možnosti ugodnih kreditov, zlasti od šestdesetih let dalje, je to
tudi čas največje širitve Bistrice. Med letoma 1948 in 2002 je število stanovanjskih hiš
zraslo iz 171 na 400. Slednji podatek nam pove, da se je Bistrica od franciscejskega
katastra (1826) do danes (2002) povečala za štirikrat. Povojni trend širitve se je
nadaljeval predvsem med jedroma, ki ju danes prišlek ne loči več, in proti vzhodu (zlasti
na jugovzhodni del Kozji hrbet) ter na južnem robu naselja do pobočja Rebra. V tem času
širitve se je izoblikovalo upravno storitveno jedro Bistrice, ki poteka v pasu vzhodno in
zahodno od osrednjega trga Svobode. Povojni razvoj turizma je bil še naprej usmerjen na
prostor okoli Bohinjskega jezera. Toda v sedemdesetih letih (1974) je Bistrica povečala
svojo turistično ponudbo s smučiščem Kobla, ki se na razprostira na 100 ha na severnem
pobočju isto imenovane gore.
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 pa do danes se je zaposlitvena podoba spremenila,
ker so v ospredje prešle storitvene dejavnosti, ki danes zaposlujejo dobrih petdeset
odstotkov prebivalstva, industrija je padla na okoli štirideset, s kmetijstvom pa se
preživljajo le še dobri 3 % prebivalcev. Od leta 1991 do leta 2002 je zabeležen tudi rahel
padec števila prebivalcev Bistrice s 1891 na 1774, kar je odraz splošne slovenske, celo
evropske demografske problematike. Vzrok za to je splošno znano dejstvo nizke
natalitete, kar se kaže tudi v staranju strukture prebivalstva. V devetdesetih letih
prejšnjega stoletja je prišlo do pomembnega preloma za Bistrico, saj je povečala tudi svoj
gravitacijski vpliv na ostala naselja Bohinja, kajti od leta 1995 je sedež občine Bohinj.
Načrti za prihodnost Bistrice nakazujejo smer ponovnega razvoja turizma. V načrtu, ki ga
vodi predvsem lokalna turistična organizacija (LTO), je izgradnja osrednjega centra
arheološkega parka Ajdovski gradec, ki bo usmerjal obiskovalce po poti vseh arheoloških
najdišč Bohinja. Bistrica bo tako razširila svojo kulturno turistično ponudbo. V načrtu je
tudi izgradnja luksuznega hotela, ki bo spadal pod okrilje Vodnega parka Bohinj, kar
pomeni, da se bo v Bistrico vrnil hotelski turizem, ki ga od druge vojne do danes ni
imela.
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Vir: Popisi od leta 1869 do 2002
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SUMMARY
Looking at the development of Bohinjska Bistrica, it is obvious that the expansion of the
settlement was on dictated by its economic development on the one hand and by external
forces on the other. Ever since the early Iron Age when Bohinj became a cultural
landscape, the gathering, melting and working of the iron ore shaped the development of
the settlements; the ore, also known as bog iron, was traded over the Lower Bohinj
mountains into Posočje (the basin of the river Soča/Isonzo). Trade flourished also when
Bohinj was part of the Noric Kingdom as iron from Bohinj was sought after in the Roman
Empire. It was only the fall of the Empire, along with the settlement of Slavs in the 7th
century, that ended this tradition.
The first mention of the village of Bistrica is found in the land register of the Bled feudal
lords dating from 1253. It is assumed that this is the time when Bistrica expanded to
Zgornja vas (Upper Village); initially, it only comprised Spodnja vas (Lower Village),
founded on a flat site on the right bank of the stream Bistrica, and surrounded by fields.
The 13th century is the period when population grew drastically over the entire Slovene
ethnic territory, mostly due to colonisation initiated by the feudal lords in order to
maximise the potential of their land. It is believed that Bistrica expanded towards the
south onto an elevated site on this account. The actual shape of this twin-nucleated
settlement was first recorded in the Franziscean land cadastre of 1826 when Bistrica
comprised 101 house.
For Bistrica, this was a period of slow decline in ironworking; a workshop was
established on the right bank of the Bistrica as early as 1540. Posočje and lands further
west, located in today's Italy, had always been the chief markets for iron products from
Bistrica, with Baško sedlo mountain pass being the main pass over the barrier of Lower
Bohinj mountains negotiated by hauliers and their packhorses, both from Bohinj and
elsewhere. In the 2nd half of the 18th century, however, iron products from Bohinj could
not compete on the European market with the price point introduced by Swedish iron
anymore. The situation worsened when several new ironworks were established in
northern Italy, taking over the market previously supplied by the Bohinj ironworks.
Žiga Zois, the then owner of the Bistrica ironworks, was hit hard by the crisis. He, as well
as his successors, tried hard to salvage the company, but to little avail. Ultimately, they
had to sell the company and all its assets to the newly-founded joint-stock company
Kranjska industrijska družba (Industrial Company of Kranj) in 1870. The same year, the
Upper Carniola railway through the upper Sava valley was completed, proving a great
influence on the future development of ironworking in Jesenice. The Company intended
to move all existing iron production to Jesenice, including the one from Bistrica, but a
devastating fire precluded the plans and abruptly ended all iron production in Bohinj.
The censuses from 1869 onwards reflect negative population trends in Bistrica and the
entire Lower Bohinj valley due to ironworks closure. There were 781 inhabitants in
Bistrica in 1869 but by the end of the century (1900), the figure dropped to 586. The
population increased in the Upper Bohinj valley, however, as former Bistrica iron
workers took to farming or carried on with their profession in Jesenice. The ironworking
crisis is evident from the slow urban growth of Bistrica where only 20 additional houses
were built between 1826 and 1900 - a good 70 years' time. The crisis came to a close
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with the construction of the railway that came to be known as Bohinjska železnica,
finally reconnecting Bohinj to the rest of the world.
The primary purpose of the construction of the railway track was to create another
connection between the industry centres in the north of the Austrian Monarchy and
Trieste that represented its window to the world. The work on the railway started in 1900
in eastern Bohinj in the direction of the Bača valley and included the drilling of the
railway's second longest tunnel, the 6339 metre Bohinj tunnel under Mt Črna prst. Such
activities were very beneficial to Bistrica as up to 2000 workers - outnumbering the local
population at three to one - were involved in the construction at one time.
The construction itself caused Bistrica to expand eastwards from the old nuclei towards
the new railway line on the right bank of the stream Belca. Numerous new buildings were
constructed; some were used by the management of the Ceconi construction company,
others served as infrastructure required by the construction. A hospital for injured
workers and those taken ill was built next to the Zois Castle (the old ironworks
headquarters), as well as a hydroelectric plant that powered the drills used during the
final two years of construction.
The opening ceremony of the Bohinj railway took place on 19th July 1906, making
Bistrica the main railway station for the entire Bohinj area and enabling it to develop as
the centre of tourism in Bohinj. In the short period of eight years, as many as six hotels
and further accommodation facilities were built, together with a spa and a sleigh track.
The majority of the tourists were arriving from the Littoral region, mostly Gorizia and
Trieste, via the railway line.
This blooming of the town is reflected in statistical data from the period (1910), as well.
At 870 inhabitants, there was a nearly 50% increase in population compared to 1900
while the eastward expansion trend added 30 houses. World War I, however, brought the
budding local tourism to an immediate halt and turned Bistrica into the main hinterland
military supply base for the 50th Infantry Division defending the Mt Krn (Mt Nero)
section of the Isonzo Front against Italian advances due to its strategically safe location
and its railway connection.
Warehouses and lodgings for soldiers in transfer were constructed in Bistrica, along with
a complex of military hospitals and a cemetery for those most unfortunate. After the war,
the diplomatic struggles between Italy and the newly-formed Kingdom of Serbs, Croats,
and Slovenes resulted in the Treaty of Rapallo that made Bohinj a border land. With all
the Littoral customers gone, the new international border further hurt the local tourism,
yielding the status of the main local tourist attraction to the lake Bohinj and thus making
the hotels obsolete in their primary function. Additionally, Bistrica became a customs
station for Italian imports.
Statistical data (1931) show that the period between the two World Wars was the only
time when female inhabitants outnumbered the males due to the presence of the border
patrol guarding the Lower Bohinj mountains. The population of Bistrica - 1153 at the
time of the census - was still mostly rural though there was some minor woodworking,
chiefly along the stream Belca, and other types of craft. The expansion (23 houses since
1910, 174 in total) during this period took place mainly between the two nuclei of
Bistrica and the division between the two began to disappear.
Various World War II events were reflected in the 1948 census (the first after the war)
with a decrease in population, now 1082. Compared to other settlements, however,
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Bistrica was most affected by the post-war ideology of rapid industrialisation; the
employment structure changed considerably with quick and stable growth of employment
in industry - peaking in 1981 with more than 50% - at the expense of the agrarian
population. Such employment opportunities were made possible chiefly by the constantly
growing wood processing factory LIP Bled (established in the late 1940's), along with the
metal plant Filbo, established in the 1950's, Almira textile factory, employing
predominantly female population between the 1970's and the 1990's, and finally GBP
construction company (established in the late 1940's). Most industrial workers not
accounted for above have traditionally been subject to daily work migration to Jesenice
and other nearby towns in the neighbouring municipalities.
The industry in Bistrica played a major role in the population increase that peaked in
1991 with 1891 inhabitants. More people, a constantly improving standard of living, and
low-interest loans from the 1960's on all contributed to the biggest growth of Bistrica in
its history. Between the years 1948 and 2002, the number of residential houses rose from
171 to 400; in other words, Bistrica has grown fourfold since the Franziscean land
cadastre survey of 1826. The post-war growth trend continued to affect mostly the area
between the two nuclei - now impossible to tell apart by a visitor - together with the
eastern and southern parts of the settlement: the south-eastern site called Kozji hrbet and
the southern part towards the Rebro hill slope respectively. During this period, a
communal and service nucleus developed in Bistrica as a belt to the east and to the west
of Svoboda Main Square. The post-war tourism development continued to be focused on
the lake and the surrounding area, though the 100ha Kobla ski resort on the north slope of
the mountain (opened in 1974) did enhance the tourist capabilities of Bohinj.
Since Slovenia's independence of 1991, the employment structure has changed in favour
of the service sector, which nowadays employs over 50% of the population. Industry
follows with 40% while just over three percent of the population make a living in
agriculture. Between the years 1991 and 2002, a slight dip in the population (from 1891
to 1774) was recorded, representing Bistrica's share in the demographics issues affecting
Slovenia and in Europe in general, i.e. a low birth rate and an ageing population.
In 1995, Bistrica became the administrative capital of the municipality of Bohinj, which
is an important milestone in its development, naturally boosting its attractiveness in
relation to other settlements of Bohinj. The plans for Bistrica's future emphasise further
development of tourism. The local tourist organisation-headed plan envisions the
construction of the Ajdovski gradec hill archaeological park hub, intended to guide the
visitors to all archaeological sites in Bohinj, enriching the local cultural tourism. Other
plans include the construction of a luxury hotel within the Bohinj aquapark complex,
reintroducing Bistrica to hotel tourism for the first time after World War II.
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