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ŠTENGE
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štenge (SSKJ, 2015)
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1 UVOD
Obravnavano območje leži v občini Bled in Bohinj v dolini reke Save Bohinjke. Večji del obsega ozko
dolino Soteske, ki leži med vasema Obrne in Nomenj. Zgodba o tem, za kako skrivnosten kraj gre in o
tem, kako naj bi se tukaj po ljudskem izročilu obrnili že Turki, nam priča vas z imenom Obrne. Tako je
že iz zgodovine razvidno, da gre za slabo dostopen prostor. Ljudje so imeli včasih težko nalogo, kako
poveza� bohinjski konec z Blejskim kotom. Danes se to še posebej vidi pri umeščanju nove kolesarske
po�.
Poselitev širšega območja sega že v prazgodovino, ko so se plemena skrivala po obronkih Pokljuke.
Nam najbolj znana je jama Poglejska cerkev v vasi Poljšica pri Zgornjih Gorjah, kjer so našli človekovo
orodje iz starejše kamene dobe. Poselitev prvih Slovanov pa sega približno v 6. stoletje našega štetja,
ko so se na teh območjih pred takratnimi napadi tujih ljudstev skrivali bohinjski staroselci. Prvi prebivalci bohinjskega konca so bili tako staroselci, ki so živeli v obdobju rimskega cesarstva. Zanimive
zgodbe o tamkajšnjih plavžih segajo že v 10. stoletje. Prva pot iz Bleda v Bohinj je potekala skozi tako
imenovane Štenge, vendar, ker je bila ta pot za konje z vpregami preveč zahtevna, je v 17. stoletju
takratni Baron Žiga Zois postavil novo pot ob reki Savi Bohinjki. Dal je zgradi� mostove, razširi� cesto
in tako bohinjsko dolino povezal z ostalim svetom. Velika prelomnica je bila izgradnja železnice in
lesene gozdarske žičnice za tovor lesa s planote Jelovica, zaradi česar so nastala manjša barakarska
naselja. Po izgradnji železnice je v času Jugoslavije nastala nova cesta, ki je še bolje povezala Bohinj z
ostalim svetom. Nova glavna prometna cesta danes poteka po trasi stare po� v Bohinj. Ostanke lesenih
Zoisovih mostov je še vedno moč vide� na dnu reke Save Bohinjke, medtem ko od kamnitega mostu
čez potok Blatnico ni kaj dos� ostalo. Edino gozdarska žičnica v Blatnem grabnu je, za razliko od ostalih,
doživela manjše renovacije. To so le nekatere zgodbe, ki prepletajo skrivnostno dolino med Bledom in
Bohinjsko Bistrico, mimo katerih bo v prihodnos� zgrajena kolesarska povezava.
Želja po izgradnji kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem je že kar nekaj časa navzoča. Danes pa
je zaradi vse večjega števila kolesarjev ta še toliko bolj pomembna. Kolesarski turizem se močno
povečuje in s tem hkra� tudi potreba po povečanju števila kolesarskih po�. Bohinjska in blejska občina
si prizadevata za trajnostni turizem s poudarkom na javnem prevozu, saj je zaradi povečanega števila
dnevnih gostov obremenitev na okolje velika. V naslednjih le�h se bo s postavitvijo nove kolesarske
po� skozi Sotesko dalo varno prekolesari� od blejskega do bohinjskega jezera in na po� vide� marsikaj,
kar je bilo do danes širšim očem skrito. Nova kolesarska pot bo prispevala k večji prepoznavnos� tega
prostora, ki pa ga je potrebno s strani kulturne in naravne dediščine ohrani�.

Slika 1 | Pogled pro� Soteski z Babjim zobom v ospredju iz smeri Bohinjska Bela
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1.1 OPIS PROBLEMA
Med Bledom in Bohinjsko Bistrico vsako leto znova nastane problem zaradi povečanja števila kolesarjev, saj te nimajo ustrezne infrastrukture. Za glavno pot kolesarji preprosto izberejo kar hitro cesto, ki
je zelo nevarna. Problem tako predvsem nastane zaradi neurejenos� in pomanjkanja kolesarskih po�.
Druga plat te zgodbe pa se pokaže, ko ta prostor pričnemo raziskova�: kmalu opazimo veliko
zgodovinskih objektov, ki zaradi nevzdrževanja žalostno propadajo. Pot v Soteski med Bledom in
Bohinjem zajema večje število zgodovinskih območij, ki so ostale pozabljene in zaraščene v gozdu
Ostanek starejših po� je še vedno viden na določenih delih z večjim številom zanimivih arhitekturnih
in tehniških prvin iz različnih zgodovinskih obdobij, kot so kamni� Zoisov most, Pantzova žičnica, ki je
najstarejša še stoječa gozdarska žičnica v Evropi, plavž sv. Heme, par�zanska pot v Dražgoše, pot skozi
Štenge kot prva pot po dolini iz Bohinja in mnogih drugih. V Soteski pa je možno opazi� tudi večje
število naravnih znamenitos�, katere pa prav tako nimajo ustrezno urejenega dostopa.

1.2 CILJ NALOGE
Cilj naloge je oblikova� in ureja� območja z zgodovinsko vsebino in jo poskuša� poveza� z novo kolesarsko potjo Bled–Bohinjska Bistrica. Naloga na novo povezuje območja s ciljem, da ozaves� pomembnost kulturne dediščine naših prednikov. Na ta način je moč tem območjem povrni� ugled, istočasno
pa obiskovalcu ponudi� prijetno in atrak�vno pot, ki jim bo še dolgo ostala v spominu.

Slika 2 | Ostanki Zoisovega kamnitega mostu

3

Pogačar T. Predstavitev zgodovinskega konteksta ob kolesarski po� med Bledom in Bohinjsko Bistrico. | Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

1.3 METODA DELA
Sprva se naloga osredotoča na razumevanje prostora iz katerega izhaja. Naloga analizira podatke
pridobljene na terenu in dokumente pridobljene s strani občin Bleda in Bohinja. Slednji dokumen� so
potrebni za razumevanje projek�ranja nove kolesarske po� in določajo zmožnos� vključevanja
zgodovinskih objektov v njo. Naloga nato vključuje pomembnejše zgodovinske elemente in jih tudi
analizira glede na njihovo trenutno stanje. Vključene so vsebine, ki so najbolj primerne za prispevanje
razumevanja zgodovine in imajo potencial ponudi� obiskovalcem doživljanju le-te. Hkra� naloga
pregleduje območja z vidika naravovarstvenega in kulturno varstvenega režima. S prebiranjem literature o zgodovini vse od prazgodovine do danes, magistrsko delo pomaga razume� časovni razvoj in
dogodke vezane na ta prostor. Naloga se zaključi z izdelavo načrtov s smernicami za urejanje prostora
s povezavami na novo kolesarsko pot med Bledom in Bohinjsko Bistrico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ogled terena in razumevanje prizorišč
obisk občin Bled in Bohinj, ki narekujeta novo kolesarsko pot Bled–Bohinjska Bistrica
obisk arhiva Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
raziskovanje in iskanje primerne literature
preučevanje zgodovine območja
preučevanje kulturne in naravne dediščine prostora
iskanje potencialno primernih programov na območju Bohinjske Bele, Soteske, Nomenja in
Bitenj
ogled in analiziranje kulturne dediščine na terenu
analiza obstoječega stanja zgodovinskih elementov
pregled območja z vidika varovanja narave in vodovarstvenih območij
iskanje primernih rešitev, na podlagi predlagane nove trase kolesarske po�
povezovanje zgodovinsko pomembnih območij z novo kolesarsko potjo
izdelava načrtov ureditve zgodovinskih območij
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2 OBMOČJE OBRAVNAVE
Območje obravnave vključuje rečno dolino reke Save Bohinjke med Bohinjsko Bistrico in Bledom. Le-ta
vključuje naselja Bohinjska Bela, Obrne, Nomenj, Log v Bohinju, Lepence in Bitnje z vmesno ozko
dolino Soteske, ki pa je povečini nenaseljena. Glavni poudarek se nanaša ravno na to območje, saj je v
svoji preteklos� pričalo mnogim pomembnim zgodovinskim dogodkom.
Sava Bohinjka je svojo strugo vrezala med plano� Jelovica in Pokljuka in predstavlja naravni mejnik
Bohinjske kotline. Soteska leži med vasema Obrne in Nomenj. Prepadna območja Soteske so iz triadnih plastovi�h apnencev. Tu so prisotne hribovske, toploljubne in gorske rastlinske združbe. Ob večjih
padavinah na tem območju nastane veliko slapov, ki pritekajo z obeh planot. Zaradi ozkos� terena pa
na tem območju reka tudi dos�krat poplavi.
Danes sta skozi Sotesko speljani cestni in železniški promet v prihodnos� pa bo na tem območju stekla
še kolesarska povezava. Gre za neposeljen teren, le na območju ozke ravnine najdemo nekaj objektov
in nekoč vzpostavljeno železniško postajo.

Slika 3 | Območje obravnave
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2.1 SOTESKA VPETA MED DVEMA PLANOTAMA
Dolina Save Bohinjke se pri vasi Nomenj zoži v strm teren imenovan Soteska, katero obdajata dve
plano�. Soteska je nastala v času ledene dobe, ko se je ledenik počasi pomikal nazaj in za seboj tvoril
rečno dolino. Tako je reka Sava Bohinjka vrezala ozko grlo in napravila naravni mejnik Bohinjske
kotline. Danes so lepo vidna strma pobočja planot, sledi kameninskega drobirja in številnih jam, katera
so po večini še starejša od zadnje ledene dobe. Ena večjih, Jama pod Babjim zobom, leži na koncu
Soteske pod planoto Jelovico nad vasjo Obrne.

LEGENDA:
1.

Pokljuka

2.

Jelovica

3.

Jama pod Babjim zobom

4.

Jama v Mošenacu
Slika 4 | Soteska
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2.1.1 Prepadne stene planot Jelovice in Pokljuke

Nadmorska višina se giblje od gladine reke Save Bohinjske do roba planot Pokljuke in Jelovice od 480
m do okoli 1.200 m nadmorske višine. Ker je teren strm in na nekaterih predelih tudi prepaden, je
območje po večini podvrženo naravni sukcesiji. Območja so prekrita z gozdom zaraščenimi melišči in
erozijskimi jarki. Zaradi različne osončenos� pa so pobočja podvržena različnim rastlinskim združbam.
Na levem bregu, ki je večinoma izpostavljen soncu, tako najdemo združbo bukve in črnega gabra ter
združbo malega jesena s črnim gabrom; za razliko se na desnem bregu pojavlja večinoma predalpsko
jelovo bukovje.

Slika 5 | Pogled pro� pobočju Pokljuke z železniškim mostom v Soteski

Slika 6 | Prepadne stene planote Jelovice v Mošenacu
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2.2 VODNI SISTEM
Zaradi ozke doline in prepadnih sten je na tem območju veliko hudournikov, potokov in slapov, ki svojo
pot u�rajo skozi ozke prepadne stene Jelovice in Pokljuke. Vsi skupaj se združijo v reko Savo Bohinjko,
ki pa na tem območju dos�krat poplavi.
Glede na to, da je potokov in hudournikov na tem območju veliko, so tu zaje� samo ključni.

LEGENDA:
1.

SAVA BOHINJKA

2.

BISTRICA

3.

BELICA

4.

JEREKA (KORITA JEREČICE)

5.

PIRAŠICA IN PIRAŠIŠKI SLAP

6.

SLAPOVI MRZLEGA POTOKA

7.

GRMEČICA (KORITA GRMEČICE) IN SLAP GRMEČICA

8.

BEZENA IN BEZENIŠKI SLAP

9.

KORITNIŠKI SLAPOVI

10.

PLAVŽARICA

11.

HUDOURNIK V PODKORITU

12.

MOŠENAC

13.

SLAP V MOKREM LOGU

14.

BLATNICA IN SLAPOVI BLATNICE

15.

SUHA IN SLAP POD IGLICO

16.

BELCA

17.

JEZERNICA

18.

BLEJSKO JEZERO
SLAP (OBMOČJE SLAPOV)
HUDOURNIKI
STALNE STRUGE
Slika 7 | Vodni sistem
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2.2.1 Sava Bohinjka

Slap Pod Iglico se nahaja med prepadnimi stenami Iglice nad vasjo Bohinjska Bela. 24 m visok slap
potoka Suhe, ki pada čez navpično steno iz permijskih neoschwagerinskih apnencev je skrit v kamni�h
pečinah, s čudovi�om razgledom nad okolico (TD ..., 2018d).

Sava Bohinjka, kot osrednja reka, izvira kot Slap Savica in se izteka v Bohinjsko jezero. Še preden reka
doseže jezero se imenuje Savica, tj. ''majhna Sava''. Iz jezera nato teče Jezernica, ki kmalu zatem skupaj
z Mostnico tvori reko Savo Bohinjko (TD ..., 2018e). Pot nadaljuje po spodnji bohinjski dolini in si pot
u�ra skozi ozko Sotesko vse do Radovljice, kjer skupaj z Savo Dolinko tvorita reko Savo. Reka spada
med ene najčistejših in najlepših pri nas. Njeno strugo so ljudje že skozi stoletja izrabljali na različne
načine.

2.2.2 Slapovi in korita
Jerčica je potok, ki izvira na južnem pobočju planote Pokljuka. V zgornjem toku se nahajajo korita
Jerečice, katera tvorijo zanimiva slapišča. Potok se pred vasjo Jereka združi z istoimenskim potokom
Jereka. Pot nato nadaljuje mimo vasi Bitenj, kjer se izlije v Savo Bohinjko.
Pirašiški slap, imenovan tudi slap Peračica (domačini mu pravijo Pérošca), je 102 m visok slap nad vasjo
Log v Bohinju. Slap je najlepše občudova� ob obilnem deževju saj je v nasprotnem primeru večinoma
suh. Na potoku se nahaja mala hidroelektrarna, ki ima zajetje nad slapom, nakar voda teče po cevi. To
še dodatno zmanjšuje pretok vode preko slapa (Slapovi ..., 2018b).
Grmečica je eden najlepših slapov v Soteski, gre za 7 m visok slap in je zadnji izmed slapov v kori�h
potoka z is�m imenom. Nahaja se na desnem bregu Save Bohinjke nedaleč stran od vasi Nomenj.
Potok je dolg približno 1,5 km in izvira nad sotesko grmečiških korit (Slapovi ..., 2018e).
Potok Bezena ima več slapov in skočnikov. Bezenski slap se nahaja nad vasjo Nomenj in premaguje
višinsko razliko 15 metrov. Nad njim se nahaja še nekaj slapov, med njimi največji premaguje razliko 40
metrov (Slapovi ..., 2018a).
Koritniški slapovi so slapovi potoka Koritnica nad vasjo Nomenj. Najvišji slap je sestavljen iz dveh 40-50
metrskih pramenov, sledijo 20, 5, 7 in zadnji 30 metrski spodnji slap (Slapovi ..., 2018d). Potok se pred
vasjo Nomenj združi s potokom Bezena.
Potok v Mokrem logu premaguje višinsko razliko 200 m in v spodnjem delu tvori slap z višinsko razliko
50 m. Je eden večjih v Soteski in s tolikšno višinsko razliko tudi najdaljši. Prav tako kot slapovi Blatnice
tudi slap v Mokrem logu pole� zaradi nestalnih padavin in suše teče bolj kot oslabljen potok. Najlepše
ju je občudova� po močnem deževju v jesenskih in spomladanskih časih (Slovenja slapovi, 2018).
Slapovi Blatnice se nahajajo v Blatnem grabnu �k ob gozdarski žičnici in Zoisovem kamnitem mostu.
Slap je sestavljen iz treh stopenj in je visok 40 m.
Slika 8 | Slap v Mokrem logu
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3 ZGODOVINSKI OKVIR OBMOČJA
3.1 STARI VEK
Že v 7. stoletju pred našim štetjem je bilo v Bohinju pomembno območje Ajdovskega gradca saj je bilo
vse do 6. stoletja našega štetja to pomembno naselje tamkajšnjih rudarjev in železarjev. Poselitev je
bila ravno zaradi rudarstva, s katerim so pridobivali železo, načrtna. Arheolog Schmid v začetku 20.
stoletja navaja da so bili prvi prebivalci Bohinja plemena Venetov in Keltov. V tem času je bil Bohinj
zaradi svoje lege veliko bolje povezan z južnim primorskim svetom svetolucijske skupine s središčem v
Mostu na Soči (Gabrovec, 1974), s katerim so trgovali z železom in polizdelki. V 1. stoletju pr. Kr. so v
rimskem času pod noriškim kraljestvom prav tu talili železovo rudo. Po Gabrovčevih ugotovitvah naj bi
ravno v tem času Bohinj zopet močneje zaživel. V tem času pričnejo sem prodira� tudi Rimljani, eden
od razlogov pa naj bi bilo ravno noriško jeklo. V Bohinju je bilo moč naj� eno boljših železovih rud
imenovana bobovec, za katerega pa ni bilo potrebno kopa� globoko. Hkra� je imelo to območje zados� lesa, vode in materialov za gradnjo talilnih peči (Cundrič, 2002). Še danes se opazijo sledi površinskega kopanja rude, ki imajo značilen nasip odpadnega materiala (Pikon, 2007). Rimljani so noriško jeklo
zelo cenili, saj naj bi bilo eno najtrših. Po Valvazorjevem zapisu je celo starogrški pesnik Homer hvalil
''chalybus noricus'', rimski zgodoviar Ovid pa je dejal: ''Durior et ferro, quod Noricus excoquid ignis'',
kar v prevodu pomeni “najtrše železo talijo noriški ognji” (Cundrič, 2002). Kmalu zatem Norik priključijo rimskemu cesarstvu. Pomembna povezava iz �stega časa je pot, ki je povezovala Bled in Bohinj s
primorskim koncem s potjo čez planino Zajame nad Bohinjsko Belo. Še danes se na nekaterih koncih
da opazi� del tlakovane po�.

Slika 9 | Ajdovska luknja v Soteski

Kopanje in taljenje rude se je nadaljevalo naprej v obdobje propada rimskega imperija in s tem
končanim starim vekom. Najdbe v obliki orodja in nakita iz �stega časa so povezane tudi z Ajdovsko
luknjo. Gre za večji spodmol in se nahaja v prepadnem območju Mokrega loga v Soteski. Arheološko
najdišče Ajdovska luknja pripoveduje, da so se staroselci sprva naseljevali v višje nedostopne obronke,
kjer so se skrivali pred roparskimi pohodi drugih ljudstev. Območje Soteske je bilo eno �s�h ravno
pravšnjih iz vidika varnos�, saj so pobočja zelo strma, teren pa težko prehoden. Z večanjem števila
prebivalcev so se ljudstva počasi pričenjala naseljeva� po nižinah, manjši zaselki oz. t. i. 'gradišča' na
težko dostopnih mes�h pa so počasi izginjala. To je bilo tudi obdobje mešanja staroselcev z novimi
ljudstvi. Pro� koncu 6. stoletja so ta prostor naseljevala staroslovanska ljudstva. V ta čas je pesnik
France Prešeren umes�l svojo zelo znano epsko pesnitev Krst pri Savici, ki je vmeščena v tedanji čas
pokristjanjevanja.
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LEGENDA:
A.

RIMSKA POT speljana skozi Karavanke, čez planino Zajama in vrh Bače. Pot je takrat predstavljala
najkrajšo pot, ki je povezovala San�cum (današnji Beljak) in Aquileo (današnji Oglej).

1a.
1b.
2.
3.

ODSEKI RIMSKE POTI ČEZ PLANINO ZAJAMA NAD BOHINJSKO BELO
ODSEKI RIMSKE POTI NAD VASJO NOMENJ
AJDOVSKI GRADEC
AJDOVSKA LUKNJA

SMER KARAVANKE

SMER BOH. JEZERO
SMER BAČA
Slika 10 | Obdobje pred 5. stoletjem (vir podatkov Jarc, 1999)
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LEGENDA:
A.
B.
C.

2.
3.
4.
5.
6.

RIMSKA POT, ki še vedno predstavlja glavno povezavo med Blejskim kotom in Bohinjem
OZKA STEZICA, ki povezuje območja na levem bregu Save Bohinjke in je večino časa neprehodna in zelo nevarna
OZKA STEZICA, ki povezujejo plavže in območja na desnem bregu Save Bohinjke. Pot je bila
imenovana tud pot Svete Heme, saj je bilo ravno na desnem bregu razvito železarstvo (Jarc,
1999).
AJDOVSKI GRADEC
AJDOVSKA LUKNJA
OBMOČJE HEMINIH PLAVŽEV V MOŠENACU
SVETIŠČE (CERKEV NA BITNJAH) Po pripovedih naj bi se cerkev, takrat imenovana cerkev
Svete Heme, pojavila v 11. stoletju (Jarc, 1999).
SVETIŠČE (CERKEV SVETE MARJETE) Prvič je omenjena leta 1541, vendar je cerkev zaradi
svoje lege, stala že pred letom 1470. (TD Bohinjska Bela, 2018a)

Slika 12| Obdobje med 5. in 15. stoletjem (vir podatkov Jarc, 1999)
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3.2 NOVI VEK
Leta 1554 so prvič prebili ozek in zelo zahteven, s čimer so končno povezali Bohinjsko dolino skozi
Sotesko. Ime te po� so imenovali pot skozi Štenge in to poimenovanje ostaja še danes. Šlo je za zelo
ozko pot ob levem bregu Save Bohinjke, katera pa je bila neprimerna za vozove. Del te po� je danes še
vedno mogoče opazi�, ostali del pa je bil ob izgradnji železnice uničen. Na najvišjem delu je še vedno
moč naj� vklesano letnico 1554, ki so jo vklesali takratni fužinarji ob njeni izgradnji (Pikon, 2013). To je
bila tudi prva vklesana pot skozi Sotesko. S časom pa tudi ta pot ni več služila svojemu namenu. Stara
pot je bila prenevarna za vrsto kočij. Zaradi vse večjega števila blagovnih izmenjav so bili takratni
prebivalci primorani razmisli� o novi po�. Leta 1789 je takratni baron Žiga Zois dal zgradi� novo širšo
pot z mostovi in tako dokončno omogočil lažji dostop skozi ozko Sotesko (Pikon, 2013). Še danes večino
nove glavne ceste poteka po takratni trasi Zoisove po�. Priprava za izgradnjo po� se je pričela že v letu
1783, za dokončanje po� z mostovi pa je bilo potrebno 6 let. Pot je bila 3 metre široka, vodila pa je po
južnem, desnem bregu Save Bohinjke. Sprva se je reko prečkalo s čolnom, nato je bil zgrajen most
(Cundrič, 2002). Pripravo sta vodila skupaj z Andrejem Kollerjem, takratnem upravitelju železarne na
Bohinjski Bistrici. Zois je 2 le� po odprtju nove po� pričel z obratovanjem novega Zoisovega plavža na
Bohinjski Bistrici (Cundrič, 2012).
100 let po izdelavi po� je Kranjska industrijska družba, lastnica gozdov na Jelovici in Pokljuki, razmišljala, kako najlažje in najhitreje spravi� les s planote v dolino. Tako so leta 1882 zgradili prvo leseno žičnico, ki povezuje strmo planoto Jelovico z dolino. Projekt je zasnoval takratni ravnatelj družbe Lambert
Pantz. Šlo je za zahteven tehniški projekt, kako skozi ozki graben spravi� les. Žičnico sestavljajo trije
objek�: zgornji objekt je služil za nakladanje lesa, medtem ko je osrednji služil kot izogibališče, saj
teren ni dopuščal direktne linijske povezave. V dolini je bila spodnja postaja, katera je služila razkladanju. Les so nato plovili po reki Savi Bohinjki do grabelj “gar’’ pri žagi, ki je bila takrat na mestu današnje
hidroelektrarne (Vilman, 2003). V Soteski so bile v �stem času postavljene tri žičnice za spravilo lesa,
dve iz Jelovice ter ena s Pokljuke. O žičnici v Mokrem logu je danes komajda še opazi� sledi, medtem
ko je v Podkoritu še moč opazi� nekdanje objekte. Po razrezu so les s konji peljali do železniške postaje
v Lescah. Postaja žičnice se nahajaja v bližini Blatnega grabna, hudournika ki odvaja vodo iz barij na
Jelovici. Zaradi nepredvidljivos� hudournika je Žiga Zois že pri izgradnji po� to upošteval in na tem
mestu dal zgradi� kamni� most, ki je sestavljen iz ročno izklesanih apnenčas�h blokov (Cundrič, 2002).
Po opus�tvi Zoisove ceste je tudi most odslužil svojemu namenu. Danes je njegove ostanke moč opazi� poleg spodnje postaje žičnice. Vse postaje gozdarske žičnice v blatnem grabnu so še danes v dobrem
stanju, vendar zaradi zaraščenos� prostora dokaj nedostopne. Vsi gozdarski objek� so danes zaščiteni
kot tehniški spomeniki, hkra� gre tudi za najstarejšo gozdarsko žičnico v Evropi, medtem ko je kamni�
most zaščiten kot profana stavbna dediščina. Pro� koncu 19. stoletja so v Bohinju tudi dokončno ugasnile bohinjske fužine, s čimer se je končala dolga zgodovina bohinjskega železarstva, medtem ko je po
izgradnji žičnic lesarska industrija v Soteski doživela velik razcvet.

Slika 13 | Spodnja postaja žičnice v Blatnem grabnu (ci�rano po Pikon, 2010a)
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LEGENDA:
A.
B.
C.
D.

E.

RIMSKA POT, postane vedno bolj zapostavljena, saj se z novimi potmi skozi Sotesko potovalni
čas zmanjša, hkra� pa ni potrebe po premagovanju strmega pobočja pokljuke.
PRVA PREVOZNA POT SKOZI SOTESKO, ki poteka po levemu bregu Save Bohinjke
OZKA STEZICA, ki povezujejo plavže in območja na desnem bregu Save Bohinjke
ODSEK POTI SKOZI ŠTENGE, z izgradnjo te po� okoli leta 1550 promet čez planino Zajamo
upade, vendar ne v celo� saj še vedno predstavlja edino prevozno pot skozi celo leto. Pot skozi
štenge je bila ozka in še vedno precej nevarna.
ODSEK ZOISOVE CESTE se v času 18. stoletja na območju Šteng prestavi na desni breg in se tako
izogne strmemu in nevarnemu delu Soteske. Po izgradnji se večina prometa preusmeri iz smeri
Zajama.
Levi in desni breg Save so sprva povezovali splavi, nato so se na istem mestu pojavili mostovi
(Jarc, 1999).

5.
6.
7.
8.
9.
10a.
10b.
10b.
11a.
11b.
11c.
12.

SVETIŠČE (CERKEV NA BITNJAH)
SVETIŠČE (CERKEV SVETE MARJETE)
SVETIŠČE (CERKEV SVETEGA ŠTEFANA)
POT SKOZI ŠTENGE
PLAVŽARICA
ZOISOVA CESTA IN KAMITI ZOISOV MOST
LESENI ZOISOV MOST ČEZ SAVO BOHINJKO
LESENI ZOISOV MOST ĆEZ SAVO BOHINJKO
PANZOVA ŽIČNICA V BLATNEM GRABNU
PANZOVA ŽIČNICA V MOKREM LOGU
PANCOVA ŽIČNICA V PODKORITU
ŽAGA NA SAVI BOHINJKI

Slika 14 | Obdobje po 15. stoletju (vir podatkov Jarc, 1999; Vilman, 2003)
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3.3 NOVEJŠA ZGODOVINA (20. STOLETJE DO DANES)
Leta 1900 se je pričela gradnja nove železniške povezave Celovec–Trst. Zgrajena je bila leta 1906 kot
osrednja povezava srednje Evrope z Jadranskim morjem, istega leta pa je tudi že stekel železniški
promet. Odločitev o Bohinjski progi je sprejelo takratno nemško veleposlaništvo Avstro-Ogrske, predvsem zaradi plavžarske industrije okoli Trsta in železarske dejavnos� na Jesenicah. Pomembnost
železnice skozi Sotesko so kmalu ugotovili takratni lastniki gozdarskih žičnic za spravilo lesa iz planot
Jelovice in Pokljuke. Ravno na tem mestu je bila dodana železniška postaja Soteska, ki je omogočila
lažji transport lesa. Zaradi potreb lesne industrije so jo na željo tamkajšnjih delavcev takrat tudi zgradili
(Vilman, 2003). Do tedaj so les namreč morali splavi� po reki Savi in naprej do železniške postaje v
Lescah, kar pa je bilo zelo zamudno. V tem času so obratovale vse Pantzove žičnice v Soteski, medtem
ko se je železna industrija preselila iz Bohinja na Jesenice, kjer še danes obratuje glavna industrija
jekla. Gozdarska žičnica v Blatnem grabnu je nato neprekinjeno delovala vse do leta 1964 (Vilman,
2003). Veliko lesa so v času vojn porabili za gradnjo vojaških objektov in kurivo (Budkovič, 1999).
V 1. svetovni vojni območje Soteske ni imelo večjega pomena, saj so se glavne bitke odvijale na
območju soške fronte. Bohinj je predstavljal njeno zaledje, kjer so bila na območju Ukanca ob Bohinjskem jezeru vojaška bivališča in skladišča (Budkovič, 1999). V vojni je bila v veliko pomoč Bohinjska
železnica, saj je pripomogla k pretoku surovin v Bohinj in naprej v Tolmin. V Bohinjski Bistrici so takrat
ustanovili dve vojni bolnišnici, kjer so oskrbovali ranjene. Med 1. in 2. svetovno vojno je bila na Bohinjski Beli za potrebe takratne vojske Kraljevine Jugoslavije zgrajena ena prvih vojašnic na področju
Slovenije. V 2. svetovni vojni je vojašnico zasedla nemška oborožena sila Wehrmacht, saj je bil Bohinj
v času 2. svetovne vojne na nemškem okupacijskem območju. Konec leta 1941 so par�zani organizirali
vstajo, v kateri je izgubilo svoja življenja tudi precej par�zanov in domačinov iz tega območja. Leta
1943 se je začela mobilizacija Bohinjcev v par�zanske enote. Vzpostavili so številne kurirske postojanke
in vodili napade pro� okupatorju. V tem letu so se pričele ustanavlja� poli�čne organizacije par�zanskega gibanja, komunis� so nato prevzeli vse vodilne položaje (Budkovič, 1999). Danes na območju
Soteske in okolice najdemo številne spomenike, ki nemo pričajo o zgodovini vojne.

Slika 15 | Lokomo�va na železniški postaji Bohinjska Bela (ci�rano po TD Bohinjska Bela, 2018c)

Po 2. svetovni vojni v času države Jugoslavije je bilo narejeno veliko na posodobitvi nove po� v Bohinj.
Lesene mostove so nadomes�li z betonskimi, cesta je bila razširjena in asfal�rana. Narejeni sta bili dve
večji obvoznici: ena mimo naselij Bohinjska Bela in Obrne ter druga mimo vasi Nomenj. Na ta način se
je razbremenil promet na lokalnih cestah, Bohinj pa je dokončno postal vse do danes povezan z hitrejšo cestno povezavo. Poleg ceste ne smemo pozabi� bohinjske proge, ki še danes predstavlja velik
tehniški dosežek modernega časa. Prav tako pomembna je vojašnica, ki deluje še danes. Večjih ostalih
sprememb na tem območju ni bilo, vse kar se je dogajalo v preteklos� skozi �sočletja, je po večini
ostalo pozabljeno, ostanke pa je še vedno moč opazi� po celotni dolini reke Save Bohinjke.
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LEGENDA:
A.

B.
C.

D.
E.

F.
G.

RIMSKA POT, del po� se spremeni v glavno cestno povezavo čez pokljuko, ki povezuje Jereko in
Zgornjie Gorje. Odsek po� čez planino Zajamo se preusmeri pro� železniški postaji na Bohinjski
Beli, del ostanka rimske ceste pa ostane po večini neuporabna, prav tako z cesto, ki je povezovala Gorjuše in Nomenj. Po� se uporabljajo po večini samo za lastnike tamkajšnjih parcel.
PRVA PREVOZNA POT SKOZI SOTESKO, ki poteka po levemu bregu Save Bohinjke se razširi in
uporabi za glavno cesto v Bohinj.
OZKA STEZICA, ki povezujejo plavže in območja na desnem bregu Save Bohinjke. Del južne po�
mimo plavžev ostane ostala pot po večini izgine oziroma se jo na določenih odsekih skozi Sotesko spremeni v galvno cesto v Bohinj.
ODSEK POTI SKOZI ŠTENGE se opus�, uporabi se del po�, ki povezuje zemljišča na desnem bregu
Save Bohinjke.
ODSEK ZOISOVE CESTE se razširi in spremeni v glavno cestno povezavo v Bohinj. Leseni mostovi
se opus�jo in nadomes�jo z novimi betonskimi, . Kamni� Zoisov se upos�, prav tako del Zoisove
ceste na istem območju.
OBVOZNA CESTA MIMO VASI BOHINJSKA BELA IN OBRNE razpremeni promet skozi naselji.
OBVOZNA CESTA MIMO VASI NOMENJ razpremeni staro kolovozno cesto, ki je potekala ob
vznožju planote Pokljuke skozi naselje Nomenj.

14.

Glavna cestna povezava
Bohinjska železniška proga
Železniška postaja
13a.
13b.
13c.
13d.
13e.
13f.
13g.
13h.
13i.
14.

Spomenik padlim talcem
Spominska plošča posvečena par�zanskemu pohodu 1941
Spomenik žrtvam NOB
Rojstna hiša Jožeta Ažmana
Spomenik padlim gasilcem
Spomenik ustreljenim talcem
Kip Andreja Žvana - Boris
Spomeni žrtvam in borcem NOB
Spominska plošča na šoli
Spomenik žrtvam Kuge-Lakote-Vojske

Slika 16 | Obdobje 20. stoletja do danes (vir podatkov Geopedia, 2017)
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4 KOLESARSKA POVEZAVA BLED – BOHINJSKA BISTRICA
4.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
Etapa 5. Skozi Sotesko (3,5 km)
Območje, kjer naj bi potekala kolesarska steza, je zelo omejeno. Sprva pot poteka po obstoječi gozdni
po� nato nadaljuje po novogradnji, katero bi konzolno vpeli v železnico nad Savo Bohinjko. V tem delu
bi bilo to potrebo ponovi� dvakrat. Nato se kolesarska pot spus� na obstoječo poljsko pot in skozi
železniški podvoz nadaljuje po obstoječi gozdni po�. V tem delu bi bilo potrebno razmisli�, če obstaja
kakšna bolj op�malna rešitev, kako prečka� železnico, cesto in navsezadnje Savo Bohinjko.

Z vidika načrtovanja državnih kolesarskih po� je ena od prednostnih nalog tudi pot, ki bo povezovala
Lesce (Gorenjska) z Mostom na Soči (Primorska), vendar trenutno stanje tega ne dopušča. Največji
problem se kaže v delu med Bledom in Bohinjsko Bistrico, predvsem skozi ozko grlo Soteske. Občini
Bled in Bohinj sta v začetku leta 2018 izdali dokument iden�ﬁkacije inves�cijskega projekta. S tem
dokumentom se bo kolesarska pot kmalu pričela gradi�. Nerazrešenih je še kar nekaj vprašanj glede
poteka trase skozi Sotesko in na kakšen način spelja� traso, da bo varno prečkala državno cesto, reko
Savo Bohinjko ter železniško progo.

Etapa 6. Soteska – Bohinjska Bistrica (9,1 km)
Potek odseka je predviden po obstoječih gozdnih poteh. Problem se pojavi pri vprašanju, kako v tem
delu na varen način prečka� železnico in glavno cesto. Obstoječe gozdne po� pa se načrtujejo kot
skupna površina za kolesarje, pešce in kme�jska vozila.

4.2 KOLESARSKA POVEZAVA IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Potek trase je sestavljen iz 6 etap v skupni dolžini 19 kilometrov (Lukan, 2018).
Etapa 1. Pristava (objekt pri izhodu iz Bleda v smeri Bohinj) – Mačkovec (1 km)
Predvideva se nova kolesarska pot, ki naj bi sledila smernicam projekta nove blejske južne razbremenilne ceste. Trasa v dolžini 1 kilometra poteka po desni strani ces�šča do manjšega makadamskega
parkirišča pred vasjo Bohinjska Bela.
Etapa 2. Mačkovec – odcep za Bohinjsko Belo (0,5 km)
Kolesarska pot se loči od ceste in nadaljuje pot po novi trasi, v dolžini 0,5 kilometra, ob obstoječem
travniku.
Etapa 3. Odcep za Bohinjsko Belo skozi naselje Bohinjska Bela – odcep Obrne (4 km)
Kolesarska steza se priključi lokalni ces� skozi naselji Bohinjska Bela in Obrne. Zaradi deljenja ces�šča
z ostalim motornim prometom se v tem 4-kilometrskem delu ustrezno uredi prometna signalizacija v
smislu piktogramov kolesarja ali z označbo kolesarskega pasu.
Etapa 4. Odcep Obrne – Soteska (0,9 km )
Zaradi ponovnega priklopa glavne ceste se ponovno vzpostavi nova kolesarska pot. Problem se prikaže
pri vstopu v Sotesko, saj je zaradi ozkos� prostor za kolesarsko stezo zelo omejen. Rešitve se mogoče
kažejo pri tem, da je obstoječi cestni most, ki se nahaja �k ob ozkem grlu, v zelo slabem stanju in potreben večjih vzdrževalnih del. Pot se od tu naprej nadaljuje po desnem bregu Save Bohinjke �k ob levem
bregu železnice.
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4.2.1 Načrtovana kolesarska povezava Bled - Bohinjska Bistrica

1.

Pristava (objekt pri izhodu iz Bleda v smeri Bohinj)–Mačkovec (1 km)

2.

Mačkovec–odcep za Bohinjsko Belo (0.5 km)

3.

Odcep za Bohinjsko Belo skozi naselje Bohinjska Bela–odcep Obrne (4 km)

4.

Odcep Obrne–Soteska (0.9 km )

5.

Skozi Sotesko (3.5 km)

6.

Soteska–Bohinjska Bistrica (9.1 km)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Slika 17 | Načrtovana kolesarska povezava Bled - Bohinjska Bistrica (vir podatkov Lukan, 2018)
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4.3 KOLESARSKA POT KOT VEZNI ČLEN ZGODOVINE
4.3.1 Kolesarska pot po po� kulturne dediščine v Žirovnici
Kolesarska tematska pot se nahaja v občini Žirovnica in povezuje glavne elemente tamkajšnje
dediščine. Gre predvsem za stavbno dediščino takratnih pomembnejših prebivalcev vasi, kot so France
Prešeren, Ma�ja Čop, Anton Janša, Fran Saleški Finžgar in Janez Jalen. 10 km asfal�rane in makadamske po� povezuje 8 vasi in jim na ta način tudi daje zgodbo. Vsako leto občina organizira pohode po
po� kulturne dediščine in na ta način privablja številne goste.

4.3.2 Kolesarska pot ob Savi
Kolesarska pot se pričenja v Zelencih pri izviru Save Dolinke in nadaljuje ob strugi navzdol. Vizija Evrope
do leta 2020 je poveza� 4 države, in sicer Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Srbijo. Kolesarska pot bo dodala
prostoru večjo turis�čno prepoznavnost, saj bo povezovala različne kulture. Nam zelo znani odsek te
kolesarske po� se nahaja med Kranjsko Goro in Mojstrano, kjer so novo kolesarsko pot speljali po bivši
stezi ozko�rne železnice imenovane Kolesarska pot Jureta Robiča. Gre za eno bolje obiskanih kolesarskih po� pri nas, saj je poleg naravnih lepot možno sledi� tudi stari železniški infrastrukturi.

4.3.3. The rivers route EV6
Slika 18 | Kolesarska pot Jureta Robiča, Most nekdanje železnice čez reko Savo, (Most nekdanje ..., 2011)

EuroVelo 6, imenovana Rečna pot, je ena najbolj znanih kolesarska po� v Evropi. Kolesarjenje obsega
kar 10 evropskih držav in v dolžino meri 3.653 km. Pot pelje ob nekaterih glavnih evropskih rekah, med
njimi Loire, Saone, kratek del Rena in skoraj celotno dolžino druge najdaljše reke v Evropi, Donave. Pot
popelje po čudovi�h krajih z izjemno evropsko dediščino, prične se pa ob Atlantski obali Francije in
konča v mestu Constanta pri Črnem morju.
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4.4 IDEJA - POTEK NOVE KOLESARSKE POTI S POUDARKOM NA ZGODOVINI
Zgodovinski elemen� lahko veliko prispevajo k prepoznavnos� samega prostora. Ideja je, da se
ta območja zaradi njihove razdrobljenos� poskuša čim bolj op�malno poveza� in predstavi� v
zgodbi. Kolesarska pot med Bledomin Bohinjem tako dobi tematski okvir, ki prispeva k njeni večji
prepoznavnos� in hkra� ohranja košček pozabljne zgodovine.

4.4.1 Razumevanje trenutnega stanja po� in lokacije objektov

kolesarska pot
železnica
cestna povezava
Sava Bohinjka
lokacije objektov

4.4.2 Iskanje možnos� povezovanja objektov z novo kolesarsko potjo

Slika 19 | Iskanje možnos� povezovanja objektov z novo kolesarsko potjo, prenos ideje (zgoraj) v idejo (spodaj)
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5 RAZDELITEV OBMOČJI GLEDE NA ZGODOVINSKI PROSTOR
Skozi celoten proces naloga spoznava in poskuša razume� zgodovinski kontekst prostora. V naslednjih
fazah se pobližje predstavi vsa območja, se jih podrobneje analizira in na podlagi ugotovitev spremeni
potek načrtovane kolesarske po�, ki bo po novem vključevala zgodovinsko pomembna območja.
Območja se nato z novo kolesarsko pot med seboj povežejo.

OBMOČJE 1 BOHINJSKA BELA Z OKOLICO
OBMOČJE 2 SOTESKA
OBMOČJE 3 NOMENJ Z OKOLICO
OBMOČJE 4 BITNJE Z OKOLICO

1

2

3
4
Slika 20 | Razdelitev območij in potek nove trase kolesarske po�
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5.1.1 Pot mimo Mačkovca do vasi Bohinjska Bela

Ureditev zajema staro rimsko pot, ki pelje naprej pro� planini Zajame, cerkev svete Marjete in vstopno
točko v staro vaško jedro Spodnje vasi. To so ključni elemen�, ki narekujejo smernice ureditve. Naslednja stopnja, bi bila pogled v vse ostale manjše elemente, kot so spomeniki, kapelice in manjša območja, ki so prav tako zaznamovala del zgodovine. Te elemente bom za vsako območje posebej dodal.
Vendar, kot že omenjeno, le-� ne predstavljajo ključnih elementov pri sami ureditvi, vendar jo samo
dopolnjujejo.
CERKEV SVETE MARJETE
Cerkev svete Marjete je bila zgrajena v renesančnem slogu v začetku 17. stoletja, stoletje kasneje pa
barokizirana. Notranjost je bila poslikana leta 1907 s strani avtorja Antona Jebačina. Cerkev je bila
prvič omenjena že pred 17. stoletjem. Okoli leta 1470 se je takrat namreč blejska župnija ločila od
radovljiške, čemur je sledila gradnja cerkve svete Marjete, ki so jo kot blejsko podružnico postavili na
blejskem zemljišču. Cerkev so zgradili tudi z ostanki zidovja ajdovskega templja, ki naj bi stal v njeni
bližini. (Zupan, 2004).
RIMSKA POT
Pot je peljala mimo Bleda do vasi Bohinjska Bela in naprej čez planino Zajama v Bohinj. Pot je takrat
predstavljala najkrajšo pot, ki je povezovala San�cum (današnji Beljak) in Aquileo (današnji Oglej).
Trasa stare rimske po� predstavlja v zgodovini najpomembnejšo pot, ki povezuje primorsko preko
Bohinja z Blejskim kotom. Pot, ki se je od tu naprej nadaljevala skozi planino Zajame, je imela veliko
vlogo saj je ravno na tem območju nastala tudi prva postojanka pred sestopom pro� vrhu. Veliko vlogo
so igrale tudi Vodice, ki se nahajajo nad Bohinjsko Belo. Tam so bili potoki, kjer so napajali živino in
tovorne živali (Jarc, 1999). Še danes je na tem delu mogoče naj� pitne izvire. Pot so obnavljali prebivalci Bohinjske Bele in na ta način plačevali tlako. Ravno zaradi tega pa se je pot tako dobro ohranila.
Kamenje, ki je padlo na cesto so postavljali ob rob in na ta način je nastalo večje število suhih zidov.

Slika 22 | Bohinjska Bela, pogled na cerkev svete Marjete, iz knjige Franz Kurz zum Thurn und Goldenstein, 1807-1878
(ci�rano po Omnia.ie, 2018)

VAŠKO JEDRO SPODNJA VAS (BOHINJSKA BELA)
Spodnja vas je zgodovinsko najstarejši del vasi Bohinjska Bela. Prvi prebivalci so bili tu že pred rimsko
zasedbo, saj je kraj predstavljal pomembno vstopno točko pro� Pokljuki in Bohinju. Vas se je nato skozi
stoletja postopoma širila, tako da je danes še vedno mogoče opazi� veliko arhitekturne dediščine.
SPOMENIK POSVEČEN ŽRTVAM KUGE, LAKOTE IN VOJSKE
Spomenik se nahaja ob vhodu v cerkev svete Marjete. Na spomeniku so vpisana imena padlih vojakov
1. svetovne vojne. Naredil ga je kamnosek Franc Vurnik med letom 1920 in 1921.
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Slika 23 | Tloris izbranega območja 5.1.1
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Slika 25 | Prostorski prikaz postojanke
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5.2.1 Zoisov kamni� most in Pantzova žičnica v Blatnem grabnu

SPOMENIK TALCEM V SOTESKI
Le nekaj metrov stran od Pantzove žičnice v Blatne grabnu se nahaja spomenik talcem �k ob glavni
ces� in je varno nedostopen. Vsaki leto se le-ta obeleži s pohodom v Dražgoše po strmi po�, ki vodi do
zgornje postaje žičnice. To pot, ki se nato nadaljuje tudi pro� Dražgošam, so uporabljali že delavci v
takratnem gozdarskem obratu.

Ureditev zajema del še vidne Zoisove ceste pri kamnitem mostu in Pantzovo gozdarsko žičnico v Blatnem grabnu.
ZOISOVA CESTA IN KAMNITI ZOISOV MOST ČEZ BLATNI GRABEN
Zaradi vse večjega prometa v Bohinj je bila pot skozi Štenge vedno bolj neprimerna in nevarna. Leta
1783 je začel Žiga Zois skupaj z kolegom Andrejem Kollerjem z izgradnjo nove bolj udobne ceste v
Bohinj (Pikon, 2012). Dal je zgradi� dva lesena mosta čez Savo Bohinjko in kamni� most čez potok Blatnica. Danes je del te po� še možno opazi� pri kamnitem mostu, ki je v zelo slabem stanju. Ostalo cesto
so v času Jugoslavije nadgradili in na nekaterih koncih tudi spremenili njen potek. Pot je bila končala
leta 1789 in sicer dve le� pred začetkom obratovanja novega Zoisovega plavža na Bohinjski Bistrici
(Pikon, 2012). Ravno ta plavž je bil tudi eden od povodov za novo cesto, preko katere bi lažje tovorili
surovine. Plavž je nato obratoval vse do leta 1891, pot skozi tedanje Štenge pa so kmalu po odprtju
nove po� opus�li.
PANTZOVE GOZDARSKE SAMOTEŽNE ŽIČNICE
100 let po začetku gradnje nove po� v Bohinj je v Blatnem grabnu pričela delova� lesena gozdarska
žičnica, za spravilo lesa iz visoke planote Jelovice v dolino Soteske. Načrtovanja se je lo�l Lambert
Pantz, ki je bil takratni vodja še stoječih Zoisovih plavžev v Bohinjski Bistrici. V tem času so se na
območju Soteske izgradile 3 gozdarske žičnice. Prva je bila zgrajena leta 1876 v Podkoritu v bližini
Nomenja. Sprva so bile žičnice namenjen predvsem spravilu lesa iz Jelovice. Najbolj pa so se razveselili
žičnice takratni oglarji, saj je prevoz na lesenih saneh predstavljalo težko opravilo, hkra� pa se je oglje
zaradi transporta drobilo, s tem pa se je zmanjšala njegova vrednost (Vilman, 2003). Prav tako kot
žičnica v Blatnem grabnu je bila tudi ta sestavljena iz dveh postaj in osrednjega izogibališča. Tovor je
premagoval višinsko razliko 314 metrov v dolžini 726 metrov (Vilman, 2003). Ker pa spodnja postaja ni
bila �k ob reki, so morali napravi� 320 metrov dolgo �rno napravo, s katero so nato hlodovino po reki
spus�li do žage, ki se je nahajala na mestu današnje hidroelektrarne. Danes se še vedno opazijo razni
elemen�, ki pa ne služijo več svojemu namenu. Druga edina še v celo� ohranjena postavljena žičnica
je bila v Blatnem grabnu, ki je premagovala višinsko razliko 330 m v dolžini 658 metrov. Čas prvega
obratovanja sega v leto 1883. Spravilo lesa pa je nato prav tako potekalo naprej po reki do žage, kjer
so ga nato s konji tovorili do železnice v Lescah, vse do leta 1906, ko je bila vzpostavljena nova železniška povezava Jesenice–Nova Gorica in z njo postaja v Soteski (Vilman, 2003). Danes ni znano, ali v
Evropi še stoji starejša in tako ohranjena gozdarska žičnica kot ta v Bohinju v Blatnem grabnu. V soteski
je stala še ena žičnica, ki pa je povezovala planoto Pokljuka. Stala je v območju Mokrega loga in premagovala višinsko razliko 402 metra s traso v dolžini 825 metrov. Pričela je delova� leta 1889 in obratovala vse do leta 1920 (Vilman, 2003). Danes ni vidnih večjih ostankov, prav tako pa je malo virov o žičnici,
vendar če se sprehodimo po območju, vidimo predmete, ki nam sporočajo, da je tudi v tem delu nekoč
človek premagoval visoke planote Pokljuke in Jelovice. V Bohinju so bile skupaj z žičnico na Komarčo
postavljene 4 tako imenovane Pantzove samotežne gozdarske žičnice.

Slika 27 | Pantzova gozdarska žičnica v Blatnem grabnu
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Slika 28 | Tloris izbranega območja 5.2.1
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Slika 30 | Prostorski prikaz pešpo� v Blatnem grabnu
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5.2.2 Železniška postaja Soteska
Nekdanja železniška postaja se nahaja v razširjenem pasu v Soteski in je bila postavljena istočasno z
izgradnjo nove železnice, ki povezuje Jesenice z Novo gorico, in sicer z namenom spravljanja lesa na
tovorne vagone. Pred tem so imeli delavci na takratnih Pantzovih lesenih žičnicah veliko dela s spravljanjem lesa čim bližje tovornim potem. Pred tem so les tovorili po Savi Bohinjki do žage in naprej pro�
Lescam, kjer so ga dokončno natovorili (Vilman, 2003).
Danes je železniška postaja v privatni las�, vendar skupaj z bohinjsko železnico predstavlja kulturno
dediščino in je hkra� pomemben mejnik v tukajšnji zgodovini. V primeru dogovora z lastnikom in
občino se na tem mestu ponovno vzpostavi železniško postajališče Soteska. V nasprotnem primeru se
poleg novega parkirišča napravi novo železniško postajališče, kolesarska pot pa se nato spelje poleg
regionalne ceste mimo objekta, ki je trenutno v privatni las�.

Slika 31 |Nekdanja železniška postaja Soteska
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Slika 32 | Tloris izbranega območja 5.2.2
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Slika 34 | Prostorski prikaz nove železniške postaje
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5.2.3 Pot skozi ‘Štenge’

Ureditev zajema del še vidne po� skozi Štenge in vklesanega napisa z letnico 1554.
POT SKOZI ŠTENGE
Pot po levem bregu Save Bohinjke skozi Sotesko je obstajala že pred letom 1500, vendar je bila to samo
ozka steza, prehodna samo v poletnih mesecih (Jarc, 1999). Leta 1554 so prvič prebili pot skozi ozko
dolino Soteske. Danes je možno opazi� del te po� v prepadnih stenah nad železnico v bližini hidroelektrarne. Nadomes�li so dolgo pot čez Pokljuko in tako Bohinjsko dolino še bolje povezali z blejskim
koncem. Uporabljali so jo predvsem železarji, ki so tovorili železne izdelke iz bohinjskih plavžev. Ker pa
pot ni bila zadostno široka in ker je bila speljana skozi ozke stene Soteske, še vedno ni nudila udobnega
in varnega prevoza. Tako so zaradi plazovitega terena še vedno uporabljali staro an�čno pot iz smeri
Bohinjska Bela čez planino Zajame do Gorjuš in naprej v bohinjsko dolino (Jarc, 1999). Počasi je pot
zaradi svoje lege začela prevzema� ves promet iz Bleda v Bohinj, zato so kmalu začeli razmišlja� o novi
varnejši po�. Do prve postavitve nove ceste je trajalo še nekaj časa vse do leta 1789 z odprtjem nove
Zoisove po�. Žiga Zois je dal je zgradi� mostove in razširi� cesto, ognil pa se je tudi ozkemu delu v Štengah. Kmalu po odprtju nove po� se je pot prenehala uporablja�. Še danes je na delu te vklesane po�
mogoče vide� prav tako napis iz leta 1554. Ime Štenge je pot dobila, ker je bilo kot bi šel po stopnicah
oz. “štengah”.

Slika 35 | Vklesana letnica 1554
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Slika 36 | Tloris izbranega območja 5.2.3
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Slika 38 | Prostorski prikaz nove po� skozi Štenge
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5.3.1 Leseni most blizu Mošenaca
Ureditev zajema območje nekdanjega lesenega mostu čez Savo Bohinjko.
LESENI MOST V BLIŽINI MOŠENACA
Z izgradnjo Zoisove po� skozi Sotesko so bili čez Savo speljani novi mostovi. Eden je potekal v bližini
Mošenaca, njegove pilotne ostanke pa je še vedno moč vide� na dnu reke. Most se je uporabljal vse
do novo izgrajene asfal�rane ceste v sredini 20. Stoletja, novi most pa se je prestavil nekoliko severneje.

Slika 40 | Vidni ostanki lesenega mostu
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Slika 41 | Tloris izbranega območja 5.3.1
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Slika 43 | Prostorski prikaz novega lesenega mostu
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5.3.2 Plavžarica
Ureditev zajema območje nekdanje livarne v bližini Nomenja.
PLAVŽARICA PRI NOMENJU IN PLAVŽI SV. HEME V MOŠENACU
Livarna najdena na območju potoka Plavžarice se že dolgo imenuje po plavžu svete Eme. Kmalu po
izkopavanju se je ugotovilo, da gre za mlajši objekt iz časa 17. stoletja, katerega omenja že Janez
Vajkard Valvazor, to pa potrjuje tudi inš�tut za arheologijo v Ljubljani. H. Costa je v letu 1848 raziskoval
področje Mošenaca, kjer je odkril žlindro, ki ima vse lastnos� starejšega pridobivanja železa (Cundrič,
2002). Lokacijo Mošenaca, kjer so postavljali srednjeveške peči, potrjuje tudi raziskovalec Robert Windischgrätz (Cundrič, 2002). Hemini plavži so bili prvi ﬁksni plavži, medtem ko so rudo in ostale surovine
k plavžu prevažali s poganjali na vodno moč (Jarc, 1999). Nastanek plavžev sega v 11. stoletje, dostop
do njih pa je bil možen po desnem bregu Save Bohinjke imenovane “pot sv. Heme”. Pot je bila na
nekaterih odsekih zelo težavna in skoraj neprehodna (Jarc, 1999).

Slika 44 | Ostanki plavžarice

Slika 45| Dostop do plavžarice
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Slika 46 | Tloris izbranega območja 5.3.2

54

Slika 48 | Prostorski prikaz ureditve pri plavžarici
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5.4.1 Okolica Ajdovskega Gradca
Ureditev zajema območje Ajdovskega gradca in Bitenjske cerkve.
AJDOVSKI GRADEC
Ajdovski gradec je eno najstarejših poselitvenih območij v Bohinjski dolini. Stoji na malem griču med
Bitnjami, Bohinjsko Bistrico in Lepencami. Območje je predstavljalo strateško točko vhoda v Bohinj, saj
so iz gradu lahko nadzorovali tamkajšnjo pot (Gabrovec, 1974). Prva naselitev sega že v 7. stoletje pred
našim štetjem, ko so to območje naseljevala rudarska in železarska ljudstva. V Rimskem imperiju je ta
del igral pomembno vlogo pri taljenju železove rude za potrebo vojskovanja. Kasneje so se tam naseljevala Slovanska ljudstva. Prešeren je enega svojih epskih pesnitev postavil ravno sem na Ajdovski
gradec, kjer naj bi se bíla zadnja večja bitka pro� pokristjanjevanju. Bohinjski konec je bil tudi zaradi
svoje lege dokaj pozno vpet v krščanski svet. Poganstvo je bilo na tem območju zelo močno. V 6. stoletju se je krščanska vera zaradi prihoda Slovanov umaknila, vendar so se že kmalu v 8. stoletju ponovno
odvijale bitke, v katerih je krščanska vera postopoma izrinila pogansko. Ajdovski gradec je bil z obzidjem obdano naselje na vrhu manjšega griča. Do danes so se ohranile samo trase, ki se nizajo po celotnem griču, in kamni� temelji. Gradec je obsegal nekaj hiš, kovačnico, vse skupaj pa je bilo varovano s
kamni�m obzidjem.
CERKEV ROŽENVENSKE MARIJE NA BITNJAH
V nekaterih virih je cerkev prvič omenjena že konec 15. stoletja. Današnjo podobo pa je dobila v 17.
stoletju. Cerkev ima več poimenovanj, tudi cerkev Marijinega vnebovzetja in je najstarejša romarska
cerkev v Bohinju. Poleg se nahaja tudi prvo pokopališče v Bohinjskem koncu. Na območju so bila
najdena tudi grobišča, ki so pripadala eni prvih naselbin na Ajdovskem gradcu. Med pomembnejše
zanimivos� cerkve sodi glavni portal iz leta 1673. Izklesan je iz zelenega peraškega kamna in je eden
najpomembnejših te vrste pri nas.

Slika 50 | Pogled pro� cerkvi iz smeri Ajdovskega gradca
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Slika 51 | Tloris izbranega območja 5.4.1

Slika 53 | Prostorski prikaz ureditve kolesarske po� pri Bitenjski cerkvi
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6 RAZPRAVA IN SKLEP
dediščinsko zaščiteni. Zadnji most, ki bi povezoval Bohinjsko Bistrico z Bitnjami, se nahaja ob vznožju
Ajdovskega gradca. Obstoječa načrtovana kolesarska pot trenutno ne upošteva povezave z že narejeno
kolesarsko potjo Bohinjska Bistrica – Bohinjsko jezero. S tem mostom se poveže kolesarska pot z Bitnjami in naprej pro� zgornji bohinjski dolini ali z že narejeno kolesarsko potjo, ki povezuje Bohinjsko
jezero. Nova načrtovana obvozna cesta mimo Bohinjske Bistrice se na tem delu zaradi neracionalnos�
ne umešča v ta prostor. Cesta bi potekala mimo bitenjske cerkve čez reko Savo Bohinjko in po vznožju
Ajdovskega gradca. Območje je zaradi svoje zgodovine zelo zanimivo. Z izgradnjo nove ceste pa bi jo
cesta popolnoma razvredno�la. Prav tako v načr�h ni omenjena povezava z vasjo Nomenj, ki pa se po
že obstoječih trasah poveže z glavno kolesarsko potjo. Nomenj tako skupaj z vasmi Bohinjska Bela in
Bitnje predstavljajo vaško arhitekturno dediščino, ki je na tem prostoru še v zelo dobrem stanju. Z
vsemi temi intervencijami se zgodovinski elemen� v prostoru odprejo na kolesarski po�, katera jih
med seboj koherentno poveže. V nasprotnem primeru bo območje (p)ostalo pozabljena zgodovina. Že
danes se to opazi, saj malokdo pozna, kaj se je na tem prostoru v preteklos� dogajalo.

Nova načrtovana kolesarska pot bo predstavljala mejnik razvoja na območju, skozi katerega se bo vila.
V svoji nalogi sem veliko časa posve�l razumevanju zgodovine. Na koncu sem poleg vseh območji, ki
predstavljajo večjo zgodovinsko vrednost, izbral le nekaj ključnih, katere sem nato poskušal umes�� v
zgodbo kolesarske po� med Bledom in Bohinjsko Bistrico. Za razumevanje prostora je bilo najprej
potrebno pregleda� teren in poiska� vire, ki se nanašajo na izbrane lokacije. Kmalu po ogledu sem
ugotovil, da skoraj vsi objek� nimajo ustreznega dostopa in da večina od njih žalostno propada. Prav
tako je tudi zaradi okrnjenos� virov zelo malo znanega. To so bili tudi, poleg načrtovanja nove kolesarske po�, glavni povodi za pričujočo raziskovalno nalogo. Glavno vprašanje, katerega zastavljam
skozi celotno delo, je: kako lahko nekemu prostoru ponovno vrnemo vsebino. Na terenu sem ugotovil,
da se v primeru hitre intervencije lahko večina objektov ohrani oziroma nadomes�.
Zaradi želje po umeščanju zgodb iz preteklos� je bilo potrebno novo načrtovano kolesarsko pot na
nekaterih mes�h spremeni� ali celo doda�. Tako na nekaterih mes�h dobimo nove mostove, ki povezujejo levi in desni breg reke Save Bohinjke. Ker teren ne omogoča izpeljave kolesarske �k ob glavni
ces�, je bila to edina možna alterna�va, kako poveza� zgodovinske elemente in jih doda� v vsebino
nove kolesarske po�. Novi predlog dopolnitve se pričenja pri umeščanju kolesarske po� na po� pro�
vasi Bohinjska Bela. Obstoječi načr� predlagajo izgradnje po� �k ob glavni ces�, do odseka za Bohinjsko Belo, kjer se nato pot priključi glavni ces� skozi naselje. Pot bi prav tako iz glavne ceste Bled–Bohinj
zapirala vizuro v smeri Bohinjska Bela, ki zaradi svoje lege in arhitekture dopolnjuje kulturno krajino.
Obstoječa in odmaknjena kolovozna pot pa �k ob gozdnem robu v tem primeru predstavlja bolj varno
in privlačno alterna�vo, saj se kolesarska pot iz smeri Bleda kmalu loči od glavne cestne povezave.
Kolesarska pot se v tem primeru priključi glavni ces� skozi naselje v vaškem jedru. Drugi problem se
pojavi pri umes�tvi kolesarske po� mimo ozkega grla v Soteski, kjer je zaradi s�ka med cesto in železnico nemogoče umes�� ločeno kolesarsko pot. V danem položaju je edina možna rešitev v umirjenem
prometu v razdalji grla. V primeru rekonstrukcije bližnjega mostu bi lahko to bila ena od prioritet
njene nove umes�tve. Slovenija kot zelena des�nacija bi morala čim bolj strme� k javnim prevozom.
Tamkajšnja nekoč delujoča železniška postaja predstavlja odlično izletniško izhodišče pro� Pokljuki,
Jelovici in navsezadnje zgodovinskim objektom v Soteski, katere si lahko od tam prikladno ogledamo
peš ali s kolesom. Povezava postaje z obstoječo načrtovano in predlagano kolesarsko potjo poteka
preko nove brvi (t. i. Pantzove brvi). Ime Pantzova brv izhaja iz bližnje Pantzove gozdarske žičnice, kjer
so včasih plovili les po reki Savi Bohinjki. Veliko vprašanj zadeva povezavo levega in desnega brega
reke. Največja težava se pojavi na območju vzporednega železniškega in cestnega mostu. Obstoječa
načrtovana kolesarska pot predvideva umes�tev kolesarske po� čez reko Savo Bohinjko po obstoječem cestnem mostu. Zaradi že tako ozkega mostu bi bilo v tem primeru potrebno kolesarko pot spelja� na enem od cestnih pasov, kar pa bi zmanjšalo varnost. Predlagana kolesarska pot se ogne ces� in
železnici čez brv in tako predstavlja nemoten prehod tako enim kot drugim udeležencem v prometu.
Kolesarska pot nato prečka reko čez novi leseni Zoisov most na mestu nekoč postavljenega mostu, ki
je povezoval levi in desni breg reke v Soteski. Takratni leseni most je bil še eden redkih mostov, ki je
povezoval Bled z Bohinjem. Danes je izvirnih lesenih mostov zelo malo, �s� ki so pa ostali, bi morali bi�
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7 POVZETEK
Namen magistrske naloge je pouči� ljudi in da� kolesarski po� tematski okvir in s tem ohrani� košček
pozabljene zgodovine. Velik poudarek je na zgodovini, katero je potrebno dodobra razume�, da lahko
razumemo prostor, v katerem delamo. V nalogi je predstavljena zgodovina območja med Bledom in
Bohinjsko Bistrico, ki se vije skozi ozko dolino Soteske. Zaradi ločenos� levega in desnega brega Save
Bohinjke včasih ni bilo mostov in so reko morali prečka� z brodom, zaradi česar se pojavljajo različne
vsebine. Tako je bil desni breg namenjen predvsem plavžem in je povezoval radovljiški konec z Bohinjem, levi breg pa je bil predvsem namenjen povezovanju Bleda in Bohinja. Vse to se je spremenilo z
izgradnjo tovorne po�. Po tem času se je tudi Bohinj povezal s preostalim svetom, pred tem pa je bila
pot čez Bačo in planino Zajame predvsem v zimskem času zelo otežena. Po nekaterih virih ljudje v
Bohinju niso mogli pokopa� svojih bližnjih in so z njimi čakali na pomlad (Jarc, 1999). Kar nekaj časa je
minilo preden je Bohinj dobil prvo cerkveno pokopališče, in sicer na Bitnjah. Zanimivo je, da je bilo to
območje pokopa že davno prej v času naselitve Ajdovskega gradca. Skozi nalogo spoznamo veliko
zgodb, ki so zaznamovale preteklost in ustvarjale prihodnost. Ena zanimivejših je tudi ustno izročilo o
Turkih, kateri so se ustavili nad Obrnami in kjer naj bi z njimi Bohinjci bili bitko (Jarc, 1999). Eno od
kopit konja naj bi udarilo v kamnito steno, od�s pa naj bi bil viden še danes. Poleg kopita, katerega
najverjetneje ne bomo odkrili, pa je na tem delu možno opazi� vklesano letnico 1554. To je bilo leto
prve izklesane po� skozi ozki del Soteske. Takratni prebivalci so se zavedali velikega pomena po� skozi,
saj je bilo vse do takrat potrebno prehodi� strmi del Pokljuke mimo planine Zajame in naprej v Bohinj.
Pot se je še vedno uporabljala, saj je bila pot skozi Štenge vedno zelo nevarna, in sicer vse do prve
prevozne po�, katero je dal zgradi� Žiga Zois za potrebe svojega plavža na Bohinjski Bistrici. v 19.
stoletju pa se pričenjajo pojavlja� prve gozdarske žičnice za spravilo lesa iz planot.
Povod za ureditev in umes�tev kolesarske po� med Bledom in Bohinjsko Bistrico je vse večje š�vilo
kolesarjev, ki pa za varno prečkanje potrebujejo ustrezno infrastrukturo. Območje predstavlja z
zgodovinskega vidika pomemben mejnik zgodovine. Z namenom, da bi vsa ta območja imela dostop,
bi kolesarska pot bila obogatena z zgodbami iz preteklos�. V nalogi je predstavljeno samo nekaj
ključnih območij, ki sledijo poteku kolesarske po� ali pa so v njeni bližini. Zastavljena kolesarska pot v
večini ne upošteva teh območij zato jo je bilo potrebno na nekaterih mes�h spremeni� oz. dogradi�.
Za nadgradnjo sem upošteval zgodovinske elemente in jih poskušal vključi� v nove kolesarske trase.
Na ta način dobimo nekaj mostov in brvi, ki povezujejo levi in desni breg Save Bohinjke, tj. levi in desni
breg zgodovine. Celotno območje sem razdelil na 4 večje lokacije. Kot že omenjeno, gre v tem primeru
samo za nekatere dele po�, ki so se mi zdeli zanimivi za prikazovanje ureditve. Na podoben način bi
lahko uredili tudi ostale lokacije. Vsa območja so urejena z informa�vnimi tablami, ki pripovedujejo o
pomenu zgodovinskega objekta. Prav tako se napravi manjši zemljevid s potmi in lokacijami objektov.
V 1. primeru, ki prikazuje območje blizu cerkve svete Marjete na Bohinjski Beli, je prikazana možnost
nadaljnje raziskave na ožjem območju. V tem primeru sem poleg že omenjenih zgodovinskih elementov dodal še ostale, ki se nahajajo na tem območju. Večje število zgodovinsko zanimivih informacij
dobimo, večji je tudi občutek povezanos� z zgodovino prostora. Na koncu vsakega tlorisa so predlogi
ureditve, poleg pa še sheme načrtovanja kolesarske po� glede na velikost, lego in njeno uporabnost.
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