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Naravno okolje, posebno varovana območja se soočajo z več izzivi: na eni strani je pomembno
ohranjanje njihove pristne narave in krajinske strukture, po drugi strani pa se številni obiskovalci
in turisti odločajo za obisk, s čimer predstavljajo grožnjo naravnemu okolju. Naloga preučuje
in ponudi možno rešitev, ki bo dolgoročno usklajevala potrebe razvoja turizma in zagotavljala
ohranitev narave. Vodilna nit razvoja idejne rešitve, ki upošteva princip ohranjanja narave,
tradicije in kakovosti prostora, je sledila načelu vzdržnega, uravnovešenega in usklajenega
razvoja, v skladu s katerim se upravlja celoten TNP. Za razumevanje širšega prostora je
preučeno stanje prostora in so narejene prostorske analize. Območje je stičišče različnih
potreb in interesov obiskovalcev, hkrati pa tudi različnih razvojnih turistično-rekreacijskih
in naravovarstvenih problemov. Na podlagi pridobljenih ugotovitev in terenskega ogleda je
opredeljenih enajst obalnih tipov, na osnovi katerih je ob upoštevanju problemov in potencialov
izdelan predlog celovite krajinskoarhitekturne ureditve obale jezera. Koncept omogoča
dolgoročen vzdržni razvoj turizma ob ohranjanju kulturne dediščine ter naravne podobe
jezera z biotsko raznovrstnostjo. Predlagana rešitev obiskovalcem ponudi skladno umeščen in
razširjen program. Z minimalnimi posegi v prostor se z urejeno poenoteno povezovalno potjo
reši tako potrebe in interese obiskovalcev kot varstvo naravnega okolja, kar naloga pokaže tudi
v manjših, tehničnih detajlih.

Master thesis studies and offers a possible solution, which enables long-term coordination
of the needs of tourism development and preservation of nature, which with its attractions,
is precisely the reason for increased tourist interest. Bohinj is known for its unspoiled
nature, with only limited architectural interventions, which have not yet overwhelmed
the natural space, interwoven with tradition. The leading principle of proposed solution
acknowledges the principles of environmental protection, tradition and qualities of local
space, as well as principles of sustainable, balanced and coordinated development. In search
for an appropriate solution, a number of interrelated and interdependent content was
analysed. In-depth analysis of existing spatial situation is carried out, along with assessment
of possible legal limitations of intervening in areas under special environmental protection.
Several interests collide in the studied area: from the needs and interests of the tourists
to other environmental and developmental problems. On the basis of all analyses and onsite observation, the process of identification of typical components of the Bohinj coastline
was carried out. These homogenous areas were used as a basis for the elaboration of a
comprehensive landscape architectural design of the lake's coastline. The concept enables
long-term sustainable development of tourism while preserving the cultural heritage along
with maintenance of the untouched natural view of the lake with its rich biodiversity. The
proposed design offers a coherent and wholesome programme. The coastal area of Bohinj
is therefore addressed in a comprehensive manner, down to the small details, which include
design of additional urban equipment in line with traditional local specifics.
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KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Strateški stebri trajnostnega razvoja prometa (Akcijski načrt urejanja prometa v
		
Bohinju, 2018)

OKRAJŠAVE
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IUCN		

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

MAB		

Man and the Biosphere programme

OPN 		

Občinski podrobni načrt

RS		

Republika Slovenija

SAC		
		

Status posebnih ohranitvenih območij
(Special Area of Conservation)

SPA		
		

Posebna območija varstva
(Special protected area)

TNP		

Triglavski narodni park

UNESCO
		

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

ZON		

Zakonom o ohranjanju narave

ZTNP-1 Zakon o Triglavskem narodnem parku
ZUreP-2

VII

Zakon o urejanju prostora
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Slika 1: Ledeniška dolina, pogled v smeri Stare Fužine
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1

UVOD

Občina Bohinj leži na Zgornjem Gorenjskem, v jugovzhodnem delu
Julijskih Alp, in je po površini s 333,7 km šesta največja slovenska
občina. Je podeželska alpska občina s 15,4 prebivalci/km2 in sodi
med redkeje poseljene občine v Sloveniji. Območje zaznamujeta
ohranjena alpska gorska in kulturna krajina z Bohinjskim jezerom
kot osrednjo dominanto, zato se celotno območje Bohinjskega
jezera uvršča med »izjemne krajine«, kot so ga opredelili Ogrin in
sod. (1999)1.

Območje Bohinjskega jezera glede na naravne in kulturne danosti
uvrščamo v sam vrh slovenske turistične ponudbe. Bogato
razgibana krajina omogoča zimski turizem, jezero s svojo ponudbo
za rekreacijo ter dobra prepletenost poti do najvišjih gorenjskih
gorskih vrhov pa pritegnejo še številčnejše goste v poletni sezoni.
Prav porast obiskovalcev predstavlja za bohinjsko občino dvojni
izziv: po eni strani turizem omogoča hitrejši gospodarski razvoj in
priložnost za zaposlitev, po drugi strani njegova množičnost lahko
predstavlja grožnjo ohranjanju narave.

Tudi občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) opredeljuje
Bohinj kot območje, »ki je z vidika kulturnega in simbolnega
pomena krajine pomembno na nacionalni ravni. Za zagotavljanje
konkurenčnih potencialov Bohinja je bistvenega pomena, da se v
nadaljnjem prostorskem razvoju varuje, ohranja in vzdržuje naravna
in kulturna dediščina, ki predstavlja njegove najprepoznavnejše
značilnosti, na primer Bohinjsko jezero« (Prve ..., 2017:12).
Kot območje Natura 2000 je opredeljenih 82,13 % površine
občine, hkrati pa ima občina kar 63,5 % gozdnih površin (Strategija
trajnostnega ..., 2017).
V Triglavski narodni park, edini narodni park v Sloveniji (v nadaljevanju
TNP), sodi 66 % površine občine, Bohinjsko jezero pa se v celoti
nahaja v TNP-ju. Glavna naloga oziroma cilj parka je varovanje narave
in ohranjanje kulturne dediščine (Triglavski ..., 2019). Julija 2003
je bil TNP oziroma območje Julijskih Alp uvrščeno na UNESCO-ov
seznam biosfernih območij, ki v okviru programa Človek in Biosfera
(Man and the Biosphere programme ali s kratico MAB) zajema že
651 območij v 120 državah sveta. Za biosferno območje je značilno,
da z ohranjanjem kulturnih vrednot vzdržuje ravnovesje med ljudmi
in naravo, med biotsko pestrostjo in vzdržnim razvojem prostora.

Ogrin in sod. (1999: 9) definirajo izjemno krajino kot: »Izjemna
krajina je območje, ki izkazuje visoko prizoriščno vrednost kot
odraz svojevrsten zgradbe, praviloma z navzočnostjo naslednjih
sestavin:
- Edinstveno organizirana raba tal zlasti glede prilagoditve 		
naravnim razmeram;
- Ustrezen delež naravnih prvin;
- Poseben naselbinski vzorec.«

1

Slika 2: Zlatorog na skali ob jezeru v Ribčevem Lazu
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA

1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE

V nalogi je opredeljen ključni problem trenutnega stanja obale
Bohinjskega jezera ter podano iskanje ustreznega načina urejanja
obvodnega prostora obale Bohinjskega jezera tako, da bo ureditev
podpirala ohranjanje naravne in kulturne danosti. K urejanju
prostora se pristopi s posluhom za naravo in poudarkom na njenem
ohranjanju ob prilagojenem delovanju družbe. K oblikovanju krajine
moramo po Mušiču (1997: 76) pristopiti tako, da bo oblikovanje
»upoštevalo ekološko skladnost, prirodne značilnosti, vredno
izročilo, a tudi sodobno tehnologijo in kreativno imaginacijo
modernega človeka in bodočih rodov«.

Zaradi problemov, ki se v vse večjem obsegu pojavljajo v okolici
Bohinjskega jezera, ter za boljšo in bolj doživeto izkušnjo vseh
obiskovalcev in hkrati ohranitev privlačne vizualne podobe, je
celovito urejanje obale nujno. Pri urejanju je potrebno upoštevati
določitev zakonsko dopustnih posegov in načinov poseganja v
krajino z izjemnimi naravnimi bogastvi. Na območju se srečujejo
različne potrebe in interesi obiskovalcev, hkrati pa se srečujemo tudi
z različnimi razvojnimi, turistično rekreacijskimi in naravovarstvenimi
problemi.

Če želimo, da se za bodoče rodove ohranijo bohinjske naravne in
kulturne danosti, je potrebna celovita arhitekturna, urbanistična
in krajinska ureditev z razrešitvijo glavnih motečih faktorjev. Pri
oblikovanju prostora se kot ključna problema opredelita ureditev
prometa in turizem.
Na južno obalo jezera ima v trenutni situaciji velik vpliv prometnica,
speljana preblizu jezerske obale. Trenutna infrastrukturna ureditev
daje prednost motornemu prometu, s čimer obiskovalcem kazi
podobo jezera in okolice. Ti so prikrajšani za neoviran dostop do
obale (manjkajoči prehodi), hkrati pa so primorani k opazovanju
jezera izza prometnice, ki ovira prelepe poglede na jezero. Prav tako
so iz obstoječe ureditve popolnoma izvzeti kolesarji, saj ti nimajo
ustrezne (kolesarjem namenjene) infrastrukture. Motorni promet
prinaša niz problemov za okolje in prostor: s porastom turizma se je
znatno povečalo tudi število motornih vozil, ki območje degradirajo
z izpušnimi plini in zvočno onesnaženostjo in za katere trenutna
ureditev niti ne ponuja dovolj parkirnih mest.
Obala Bohinjskega jezera infrastrukturno ni ustrezno urejena, da
bi lahko sprejela naraščajoči obseg turizma. Pojavljajo se okoljski
in estetsko funkcionalni problemi, kot so stihijska širitev kampa
v neposredno bližino obale in pojavljanje številnih neoznačenih
»shojenih poti«, ki uničujejo priobalno vegetacijo. Prav tako ni
enotne oblikovalske rešitve za urbano opremo, kjer se dopušča
stihijske rešitve posameznih ponudnikov turističnih storitev.

Cilj naloge je ponuditi možno rešitev, ki bo dolgoročno usklajevala
potrebe razvoja vzdržnega turizma in ohranitev narave, kar je prav
tisto, kar obiskovalce privablja v bohinjski konec. Rešitve, ki jih
naloga predlaga za prostorsko ureditev, zmanjšujejo obremenitev
na obalo ter ohranjajo in vzdržujejo kakovost prostora. Prav tako
podajo možnost za boljši razvoj biotske raznovrstnosti na nekaterih
odmaknjenih predelih obvodnega prostora. Poleg varstva narave,
kulturne dediščine in krajine pa je zelo pomembno varovanje
Bohinjskega jezera ter njegovega obvodnega prostora z uveljavitvijo
načina zaščite pred onesnaževanjem prostora (biološko, ekološko in
krajinsko degradacijo).
Pri načrtovanju se upošteva ranljivost jezera, obale in obvodnega
prostora. Predlagana rešitev bo ohranila uravnoteženosti med
naravnimi procesi in delovanjem človeka ter mu preprečila poseganje
in izvajanje dejavnosti, ki bi prostor lahko dodatno ogrožale. Naloga
zajema načrtovanje poenotene obvodne poti ob obali Bohinjskega
jezera z upoštevanjem vseh omejitev, varstev in danosti prostora. Z
ureditvijo območja se obiskovalce obvesti in opozori o varovanju in
spoznavanju naravnih, kulturnih in krajinskih vrednot prostora.

Slika 3: Pogled z mostu preko Savice
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1.3 METODA DELA
Prvi korak pri pripravi naloge je opredelitev problema ter
spoznavanje in doživetje prostora, kot ga ponuja sedanja ureditev.
Sledi pogovor s predstavnikom občine, da se ugotovi, kakšne so
njihove vizije in načrti prostora, ki postavijo približne okvirje za smer
prihodnje ureditve. Preučitev z obravnavanim prostorom povezane
literature je potrebna za razumevanje zgodovine in razvoja. Zaradi
specifike prostora, ki je tako narodni park kot območje Nature 2000,
je poznavanje in razumevanje trenutne zakonodaje nujno potrebno.
Pri načrtovanju rešitev se upošteva dovoljene posege v prostor. Na
tej osnovi je v nalogi za urejanje širšega območja Bohinjskega jezera
izdelana poglobljena celovita prostorska analiza in inventarizacija,
iz katere nato izhaja celovita krajinskoarhitekturna ureditev obale
jezera.
Potek dela sledi naslednjim korakom:
ശ terenski ogled prostora,
ശ pogovor z občino o njihovih vizijah glede tega območja,
ശ pregled in iskanje primerne literature,
ശ prebiranje zakonodaje in dokumentacije tega prostora,
ശ raziskovanje prostora preko inventarizacije in analiz,
ശ ponovni terenski ogled s podrobnejšim analiziranjem tipologije
obstoječe obale,
ശ opredelitev problemov in potencialov,
ശ iskanje primernih rešitev in
ശ izdelava načrtov predlagane ureditve območij posameznih
homogenih delov obale in programskih središč.

Slika 4: Pogled iz Ukanca proti Ribčevemu Lazu

4

Slika 5: Pogled s pomola pri kampu Zlatorog proti planoti Pršivec
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2 STANJE PROSTORA
2.1 OBMOČJE OBRAVNAVE
Obravnavano območje zajema celotno priobalno območje
Bohinjskega jezera z vključitvijo prometnice iz Ribčevega Laza v
Ukanc. Osredotoča se na območje izjemne krajine ter na južnem
delu obale zajema tudi omenjeno prometnico.
Ne glede na to, da je določeno območje obdelave zgolj obala
jezera, je v magistrski nalogi za zagotovitev čim bolj celovite rešitve
upoštevana navezava na širši prostor.

Slika 6: Panoramski pogled na celotno jezero iz smeri Vogla (Bohinj, 2019)
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2.2 TERENSKI OGLED, ZNAČILNI POGLED
Terenski ogled se je izvajal v štirih dneh v različnih mesecih, in sicer
v januarju, maju, juniju in septembru 2018. Celotno obvodno pot
okoli jezera se je prehodilo dvakrat, ob januarskem obisku se zaradi
podrtih dreves ni bilo mogoče prebiti po poti na severni strani obale.
Jezero se je ogledalo tudi poleti in sicer iz čisto drugega zornega
kota: iz vode s pomočjo supa.
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2.3 ZAKONODAJA IN VARSTVENI REŽIMI
2.3.1 Zakon o Triglavskem narodnem parku in Načrt upravljanja
parka
Celotno obravnavano območje spada v varstveno območje
Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju TNP). TNP je
nacionalnega pomena in je definiran z Zakonom o ohranjanju narave
(Zakon o ohranjanju, 2004). Zakon opredeljuje, da se zavarovana
območja varstvenih skupin ali kategorij v Sloveniji delijo na širša
zavarovana območja: narodni, regijski in krajinski park. Upravljavec
TNP-ja je Javni zavod Triglavski narodni park, ki z Načrtom
upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025
(Načrt ..., 2016) določa dolgoročne in operativne cilje, naloge za
področja ohranjanja narave in naravnih virov, ohranjanja kulturne
dediščine in kulturne krajine, ohranjanja poselitve in vzdržnega
razvoja, obiskovanja in doživljanja ter skupnih podpornih aktivnosti
za učinkovito izvajanje vseh področij.
Triglavski narodni park obsega 83.982 ha in se v skladu z Zakon
o Triglavskem narodnem parku (Zakon o Triglavskem ..., 2010;
v nadaljevanju ZTNP-1) narodni park glede na namen deli na tri
varstvena območja: prvo (37,5 % površine narodnega parka), drugo

(38,6 %) in tretje (23,9 %) varstveno območje. Tip varstvenega
območja opredeljuje, kakšne posege lahko izvajamo v določenem
območju, in tako neposredno vpliva na nabor možnih rešitev za
urejanje v uvodu opredeljenega problema.
Prvo varstveno območje je prednostno usmerjeno k uresničevanju
varstva in ohranjanja naravnih vrednot, prvobitnih naravnih
območij divjine, rastlinskih in živalskih vrst, njihovih osebkov in
habitatov, naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov brez
človekovih negovalnih, vzdrževalnih in drugih posegov. Dopuščena
je tradicionalna paša na urejenih pašnih planinah v visokogorju in
ohranjanje s tem povezane kulturne dediščine.
13. člen ZTNP-1 navaja splošne varstvene režime v narodnem parku
s prepovedjo in načrti upravljanja.
V prvem varstvenem območju je poleg skupnih prepovedi za
urejanje prostora (Zakon o Triglavskem ..., 2010) prepovedano tudi:

ശ spreminjati obliko in sestavo površja, razen v primerih, določenih
s tem zakonom;
ശ odvzemati iz narave rastline prostoživečih vrst vključno z glivami,
razen za znanstvenoraziskovalne in izobraževalne namene in s
soglasjem upravljavca narodnega parka;
ശ doseljevati in ponovno naseljevati v naravo živali prostoživečih
vrst, razen zaradi izvajanja ukrepov varstva živali prostoživečih
vrst po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, in državnega
monitoringa voda po predpisih, ki urejajo vode;
ശ gospodariti z gozdovi;
ശ odvzemati mivko, pesek in prod iz strug vodotokov ter vodnih
in priobalnih zemljišč, razen zaradi varstva pred škodljivim
delovanjem voda;
ശ izvajati melioracijska dela, razen poseka dreves in grmičevja za
redno vzdrževanje in urejanje pašnikov in poti na za to določenih
območjih planin v načrtu upravljanja ter za urejanje obstoječe
mreže kolovozov in poljskih poti za dostop na te planine pod
pogoji, določenimi v načrtu upravljanja;

TNP
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graditi nove in rekonstruirati obstoječe objekte tako, da se poveča
obseg ali spremeni njihovo namembnost, ter postavljati začasne
objekte, razen: mlekarn, hlevov ...
ശ graditi nove in širiti obstoječe ceste, kolovoze, poljske in druge
poti;
ശ graditi novo gozdno infrastrukturo;
ശ spreminjati namembnost obstoječih objektov ali njihovih delov;
ശ nadelavati nove planinske, turistične in druge poti ter steze, jih
širiti ter označevati, razen označevati zgodovinske in tematske
poti s soglasjem upravljavca narodnega parka;
ശ kopanje, potapljanje, čolnarjenje in druge rekreacijske
dejavnosti na jezerih in vodotokih;
ശ voziti motorna vozila na gozdnih in kmetijskih cestah;
ശ voziti se s kolesom, razen na gozdnih in kmetijskih cestah,
planinskih in drugih poteh ter nekategoriziranih gozdnih
prometnicah, ki so določene v načrtu upravljanja.
Drugo varstveno območje je osrednje območje z dopuščeno
tradicionalno rabo naravnih virov zaradi izvajanja dejavnosti
sonaravnega kmetijstva in gozdarstva ter trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo in ribami. Namenjeno je ohranitvi obstoječega stanja
narave in kulturne dediščine vsaj v trenutni kakovosti ter preprečitvi
vnosa novih obremenjujočih dejavnosti ter postopnemu doseganju
namenov prvega varstvenega območja ob upoštevanju razvoja
dopuščenih dejavnosti.
V drugem varstvenem območju na območju Bohinjskega jezera z
okolico je dovoljeno tudi (Zakon o Triglavskem ..., 2010):
ശ loviti ribe skladno z ribiško-gojitvenim načrtom;
ശ graditi nadomestne pomole na južni obali Bohinjskega jezera
na lokacijah obstoječih zakonito zgrajenih pomolov;
ശ zgraditi čolnarno na lokaciji Pod Skalco po predpisih, ki urejajo
zagotavljanje varne plovbe po celinskih vodah, s katerimi je
upravljanje s pristanišči določeno kot lokalna gospodarska
javna služba;
ശ kopanje, potapljanje, drsanje, čolnarjenje in jadranje;
ശ začasno sezonsko postaviti nujno opremo, ki je po predpisih, ki
urejajo varstvo pred utopitvami, potrebna za ureditev območij
2

kopalnih voda v Fužinarskem zalivu na Veglju;
ശ prepovedana širitev obstoječega kampa.
V drugem varstvenem območju veljajo prepovedi glede urejanja
prostora (Zakon o Triglavskem ..., 2010):
ശ vzdrževati obstoječe dostope do kmetijskih zemljišč in postavljati
senike zaradi opravljanja kmetijske dejavnosti;
ശ sonaravno gospodariti z gozdom skladno z gozdnogospodarskim
načrtom;
ശ voziti se z motornimi vozili po kmetijskih in gozdnih cestah,
določenih z načrtom upravljanja.

ശ

Tretje varstveno območje je namenjeno ohranjanju in varovanju
biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine
ter izrazitih ekoloških, estetskih in kulturnih kakovosti krajine,
ohranjanju poselitve ter spodbujanju trajnostnega razvoja,
usklajenega s cilji narodnega parka (Zakon o Triglavskem ..., 2010).

ശ
ശ

Splošni varstveni režim v narodnem parku narekuje naslednje
prepovedi, ki veljajo za vsa tri varstvena območja (Zakon o
Triglavskem ..., 2010) 2:
ശ izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ekološke
razmere na območju narodnega parka in posledično negativno
vplivali na ugodno stanje biotske raznovrstnosti;
ശ izvajati posege in dejavnosti na naravnih vrednotah na način,
da se uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti;
ശ izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko spremenili za narodni
park značilne krajinske gradnike ter značilne krajinske ali
poselitvene vzorce;
ശ naseljevati ali gojiti rastline ali živali tujerodnih prostoživečih
vrst;
ശ postavljati obore, ribogojnice in urejati komercialne ribnike;
ശ odvzemati iz narave minerale ali fosile;
ശ izravnavati grbinaste travnike;
ശ postavljati in uporabljati vire svetlobe za usmerjeno
osvetljevanje naravnega okolja;
ശ ograjevati zemljišča v naravnem okolju;
ശ postavljati znake in druge objekte ali naprave za slikovno ali

Navedene so zgolj tiste, ki se navezujejo na oblikovanje krajinskoarhitekturne ureditve
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ശ
ശ
ശ

zvočno obveščanje in oglaševanje v naravnem okolju, razen
znakov za označevanje planinskih in drugih poti s soglasjem
upravljavca narodnega parka;
graditi in postavljati objekte ali naprave na gorske vrhove,
grebene, sedla, skalne osamelce, v naravna okna in na druga
izpostavljena mesta;
graditi nove ali povečevati počitniške enote ali spreminjati
namembnost obstoječih;
graditi nove gostinske stavbe zunaj naselij in območij razpršene
poselitve;
odvzemati mivko, pesek in prod iz strug vodotokov ter vodnih
in priobalnih zemljišč;
odvzemati grušč z melišč;
parkirati motorna vozila, počitniške prikolice ali motorna vozila,
ki se uporabljajo za prebivanje zunaj za to določenih mest.
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2.3.2 Varstvo narave ob Bohinjskem jezeru
Za varstvo narave po podatkih spletnega portala Naravovarstveni
Območja Natura 2000 v Sloveniji obsegajo 37,16 % površine, kar je
na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Območja
atlas Zavoda Republike Slovenije (Naravovarstveni ..., 2013) veljajo
največ med državami Evropske unije: od leta 2016 imamo v Sloveniji
NATURA 2000 so določena na podlagi direktive o ohranjanju prosto
za obravnavano območje različni varstveni režimi. Območje je
kar 355 območij Nature 2000 (Natura ..., 2019). Kot opredeljuje
živečih ptic – SPA območja (Direktiva Sveta (ES) ..., 2009) in direktive
zaščiteno z Naturo 2000, ki je določena na podlagi direktive o
evropska zakonodaja, je Natura 2000 evropsko omrežje posebnih
o habitatih direktive hranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih
pticah (Direktiva Sveta (ES) ..., 2009) in direktive hranjanju naravnih
varstvenih območij, razglašenih v državah članic Evropske unije, z
živalskih in rastlinskih vrst – SAC območja (Direktiva Sveta (EGS) ...,
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva
osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove
1992).
Sveta (EGS) ...,1992). Na obravnavanem prostoru se pojavi kar
(Natura ..., 2019). Ta posebna varstvena območja so namenjena
šest naravnih vrednot (Bohinjsko jezero, Komarča–Pršivec, Govic,
ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali
Ukanška Suha, Sava Bohinjka). Celotno območje pa je varovano tudi
kot ekološko
TNPpomembno območje: Julijske Alpe.
EROZIJA IN VAROVANI GOZDOVI
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Obravnavano območje je uvrščeno v območje Natura 2000 na
podlagi obeh direktiv o habitatih (SAC, pSCI) (Direktiva Sveta (EGS)
..., 1992) in o pticah (SPA) (Direktiva Sveta (ES) ..., 2009).
Julijske Alpe so višji predeli visokogorja na severozahodu Slovenije
z vmesnimi alpskimi dolinami in številnimi naravnimi pojavi, ki so
posledica ledeniškega preoblikovanja (jezera, podi, krnice, morene
itd.). Za območje so značilni dobro ohranjeni visokogorski habitatni
tipi (travišča, skalne stene, melišča) ter večji kompleksi alpskih
bukovih in smrekovih gozdov z visokimi barji. Območje Nature 2000:
Julijske Alpe je definirano v Uredbi o posebnih varstvenih območjih
(Uredba o posebnih ..., 2004) kot posebno ohranitveno območje.
Julijci spadajo v posebno območje varstva Nature 2000 (SPA), v
katerem je zaščitenih 23 vrst ptic. Ornitološko so Julijci pomembni
zaradi sov in ujed, koconogih kur ter ptic alpske kmetijske krajine.
Območja naravnih vrednot so določena s Pravilnikom o določitvi
in varstvu naravnih vrednot (Pravilnik ..., 2004). Definicija naravnih
vrednot po Zakonu o ohranjanju narave (Zakonu o ohranjanju ...,
2004) pravi, da so »poleg redkega, dragocenega ali znamenitega
naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave,
naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava«. Naravne vrednote obsegajo naravno dediščino
na območju Slovenije. Območje Bohinjskega jezera v celoti zajema
več bogatih območij naravnih vrednot.

N1 – Območje Natura 2000 določena na podlagi direktive o habitatih
(SAC, pSCI): Julijske Alpe
N2 – Območje Natura 2000 določena na podlagi direktive o pticah
(SPA): Julijci
NV1 – Bohinjsko jezero (največje stalno naravno jezero v Sloveniji,
tektonsko-ledeniškega nastanka)
NV2 – Komarča–Pršivec (prisojno ledeniško preoblikovano ostenje
Komarče in Pršivca s toploljubnim rastlinstvom)
NV3 – Govic (občasni bruhalnik s slapom na južnih pobočjih Pršivca
nad Bohinjskim jezerom)
NV4 – Savica – vodotok (pritok Bohinjskega jezera)
NV5 – Ukanc – morene (ledeniške morene in balvani v Ukancu)
NV6 – Ukanška Suha (slikovit gorski potok s slapiči in drasljami, desni
pritok Savice pred Ukancem)
NV7 – Bohinj – nahajališče jezerske krede (dva kopa jezerske krede
ob Bohinjskem jezeru za hotelom pod Voglom)
NV – Na skalci – nahajališče jezerske krede, ledeniškega obrusa in
fosilne morske obale
NV9 – Sava Bohinjka – soteska pri Ribčevem Lazu (krajša prebojna
soteska Save Bohinjke pri Ribčevem Lazu)
NV10 – Sava Bohinjka (odtok Bohinjskega jezera, eden od dveh
povirnih krakov Save)
NV11 – Ribčev Laz – morene (ledeniške morene v Ribčevem Lazu)
NV12 – Stara Fužina – morena (Stara Fužina – morena)
NV13 – Mostnica (levi pritok Save Bohinjke pri Ribčevem Lazu)
NV14 – Studor – ostenje (prisojno ledeniško preoblikovano ostenje
Studorja s toploljubnim rastlinstvom)
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2.3.3 Varstvo kulturne dediščine ob Bohinjskem jezeru

Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna
krajina z izjemno naravno zgradbo. Definicije izjemne krajine
so relativno nejasno opredeljene, a kot se v publikaciji Izjemne
krajine izrazijo Ogrin in sod. (1999), je ena od možnih opredelitev
podana s strani Mednarodne unije za varstvo narave in naravnih
virov IUCN (International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources). Območje mora zajemati krajino velike
prizoriščne vrednosti z različnimi habitati, floro in favno, hkrati z
izrazi edinstvenih ali tradicionalnih vzorcev rabe tal in družbene
organizacije, izkazane v človeških naseljih, krajevnih navadah,
načinu preživljanja ali verovanjih; območje mora tudi omogočati
javno rabo v obliki turizma ali rekreacije v okviru načina življenja in
gospodarskih dejavnosti.

Območje je popolnoma prepleteno s kulturno dediščino, in sicer je v
zapisano, da se »z upoštevanjem prostorskih celot in vrednot
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V Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj (Prve ..., 2017) pa
je pojem izjemna krajina opredeljena kot krajina, ki vidno izstopa po
kakovosti svojih sestavin, izraziti simboliki, pomenu, pričevalnosti,
navadno nastala s tradicionalno, največkrat kmetijsko rabo prostora,
usklajeno z naravno krajinsko zgradbo in naravnimi procesi.
Navedene so za obravnavano področje relevantne oznake z imenom
in podvrsto pravnega režima za območja kulturne dediščine iz
strokovnih zasnov:
D1 – Julijske Alpe – Triglavski narodni park (kulturna krajina,
naselbinska dediščina, stavbna dediščina)
D2 – Ukanc – Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne (memorialna
dediščina)
D3 – Ukanc – Spominska plošča posvetovanju aktivistov OF
(memorialna dediščina)
D4 – Ribčev Laz – Cerkev sv. Duha (stavbna dediščina)

D15 – Stara Fužina – Območje fužin (druga dediščina)
D16 – Stara Fužina – Hiša in kašča Stara Fužina 119 (stavbna
dediščina)
D17 – Stara Fužina – Sirarna Stara Fužina 181 (stavbna dediščina)
D18 – Stara Fužina – Hiša Stara Fužina 121 (stavbna dediščina)
D19 – Stara Fužina – Zoisova graščina (stavbna dediščina)
D20 – Stara Fužina – Hudičev most (stavbna dediščina)
D21 – Stara Fužina – Kapelica ob mostu (stavbna dediščina)
AN1 – Ribčev Laz – Arheološko najdišče Gradec (arheološko najdišče)
AN2 – Stara Fužina – Arheološko najdišče Bohinjsko jezero
(arheološko najdišče)

D5 – Ribčev Laz – Hotel pod Voglom (stavbna dediščina)

AN3 – Ribčev Laz – Antična naselbina ob cerkvi sv. Janeza Krstnika
(arheološko najdišče)

D6 – Ribčev Laz – Hotel Bellevue (stavbna dediščina)

AN4 – Ribčev Laz – Arheološko najdišče Vrtovin (arheološko najdišče)

D7 – Ribčev Laz – Most čez Jezernico (stavbna dediščina)

VO – Ribčev Laz – Ambient cerkve sv. Janeza Krstnika (vplivno
območje)

D8 – Ribčev Laz – Vila Ribčev Laz 44 (stavbna dediščina)
D9 – Ribčev Laz – Cerkev sv. Janeza Krstnika (stavbna dediščina)

S – Stara Fužina – Hiša z mlinom in žaga Stara Fužina 180 (spomenik
– profana stavbna dediščina)

D10 – Ribčev Laz – Spomenik prvopristopnikom na Triglav
(memorialna dediščina)
D11 – Ribčev Laz – Spominsko znamenje boju Jeseniško-bohinjskega
odreda (memorialna dediščina)
D12 – Stara Fužina – Pirčeva vila (stavbna dediščina, vrtnoarhitekturna
dediščina)
D13 – Stara Fužina – Vila Stara Fužina 63 (stavbna dediščina)
D14 – Stara Fužina – Vas (naselbinska dediščina)
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2.3.4 Omejitve v prostoru ob Bohinjskem jezeru
Poleg varstva narave in kulturne dediščine se na obravnavanem
območju pojavljajo še druge omejitve v prostoru (območje
hudournikov, erozije in varovalnih gozdov). Območje je zaradi
svoje lege in nastanka zaznamovano z reliefnimi vodovarstvenimi,
poplavnimi in erozijskimi pojavi.
Zaradi specifike obravnavanega območja je nujno pregledati in
upoštevati tudi Zakon o vodah (Zakon o vodah ..., 2002), še posebno
člene, ki definirajo poplavno območje, priobalno zemljišče celinskih
voda ter erozijske vode. Zakon v 86. členu opredeli poplavno
območje kot tista vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se
voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega
zemljišča. Na poplavnih območjih Zakon (Zakon o vodah ..., 2002)
prepoveduje vse dejavnosti in vse posege v prostor, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča
ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki
so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Poseben

EROZIJA IN VAROVANI GOZDOVI

predpis (drugi odstavek 85. člena) določa podrobnejše pogoje za
posege v prostor ali izvajanje dejavnosti. Pri iskanju celovite rešitve
ureditve priobalnega zemljišča ob Bohinjskem jezeru je potrebno
ta zakonska določila ustrezno upoštevati in razviti predloge, ki ne
bodo imeli škodljivega vpliva na vode, vodna ali priobalna zemljišča.
Isti Zakon (Zakon o vodah ..., 2002) v svojem 14. členu definira
tudi priobalno zemljišče celinskih voda kot tisto zemljišče, ki
neposredno meji na vodno zemljišče. Zakon opredeljuje tudi
zunanjo mejo priobalnih zemljišč glede na vode 1. in 2. reda. Tako
zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda petnajst
metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa pet metrov
od meje vodnega zemljišča. Med priobalna zemljišča sodijo tudi
vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Obala bohinjskega jezera
sodi glede na ta Zakon v priobalno zemljišče 1. reda, kar pomeni,
da je potrebno določbe Zakona upoštevati v prostoru do petnajst
metrov od obale jezera.

1. se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali
ogroženost,
2. se s tem ne poslabšuje stanja voda,
3. je omogočeno izvajanje javnih služb,
4. se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
5. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
6. se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do
meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

EROZIJA IN VAROVANI GOZDOVI
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Isti Zakon regulira tudi obstoječe objekte na vodnih in priobalnih
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Ta določila (Zakon o vodah ..., 2002) so pomembna pri načrtovanju
rekreacijskih dejavnosti in drugih (infrastrukturnih) posegov na
vodnih in priobalnih zemljiščih Bohinjskega jezera.
Za erozijsko območje (Zakon o vodah ..., 2002) se določijo zemljišča,
ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske ali bočne
erozije vode, in sicer zemljišča, ki so:
ശ izvori plavin (erozijska žarišča),
ശ pod vplivom hudournih voda (povirja),
ശ sestavljena iz kamnin, podvrženih preperevanju,
ശ pod vplivom valovanja morja (klifi).
Za nalogo so tu relevantna določila, ki se nanašajo na zemljišča,
ki so pod vplivom hudournih voda, saj se na erozijskih območjih z
Zakonom o vodah (87. člen, 2. odstavek) prepoveduje:
ശ poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje
hudournikov,
ശ ogoljevanje površin,
ശ krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč
in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače
varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
ശ zasipavanje izvirov,
ശ nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih
ali plazljivih zemljiščih,
ശ omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske
moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
ശ odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
ശ zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
ശ odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja
pretočne sposobnosti hudourniške struge,
ശ vlačenje lesa.

Na severozahodni obali se mestoma pojavi območje varovalnih
gozdov3 (Uredba o varovalnih ..., 2005), prav tako je varovalni gozd
definiran na levem bregu ob izlivu Savice v jezero. Varovalni gozdovi
so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi
na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni
močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo
prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in
plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom,
vodo, zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z
izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter
gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije. Celovita krajinska rešitev
v nalogi mora tako ohraniti varovalni gozd in ga ustrezno zaščititi.

Vse te omejitve je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov v
obravnavani prostor. V območja, kjer se prepletajo hudourniki in
erozija, prepoveduje poseg v prostor na način, ki pospešuje erozije
in oblikovanje hudournikov (Zakon o vodah ..., 2002).

UDrugi člen uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uredba o varovalnih ..., 2005), opredeljuje te gozdove in gozdove s posebnimi namenom kot območja z izjemno poudarjeno
raziskovalno funkcijo, določa režim gospodarjenja s temi gozdovi ter izvajalca tega režima in zavezanca za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja.

3
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2.3.5 Podrobnejša namenska raba prostora ob Bohinjskem jezeru
V Zakonu o urejanju prostora (Zakon o urejanju ..., 2017) je
namenska raba prostora določena kot raba površin in objektov, ki
ob upoštevanju pretežnosti in prepletanja dopustnih dejavnosti
določa namen, za katerega se lahko te uporabljajo, določena je v
prostorskih aktih. Namensko rabo prostora se določi glede na fizične
lastnosti prostora in predvideno rabo. Podrobnejšo rabo prostora
ob Bohinjskem jezeru opredeljuje občinski prostorski načrt (Prve ....,
2017).

Po podrobnejši namenski rabi na obravnavanem območju
prevladujejo gozdna in kmetijska zemljišča ter zelene površine,
medtem ko po južni strani jezera vzdolž obale poteka prometna
površina. Na nekaterih predelih se obali približujejo tudi posebna
območja (površine za turizem in športni centri) in območja centralnih
dejavnosti.

Ob arhitekturnem, urbanističnem in krajinskem oblikovanju so
izhodišča prostorskega akta ključnega pomena, saj narekujejo
namensko rabo prostora, ki ji je potrebno slediti. Predlagane rešitve
zato ne smejo posegati v spreminjanje namenske rabe oziroma
morajo ustrezno utemeljiti, zakaj bi bilo smiselno prostorski akt
spremeniti in omogočiti drugačno namensko rabo prostora.

stanovanjske površine (prostostoječa gradnja
enodružinskih hiš, površine podeželjskega naselja)
posebna območja (površine za turizem in športni centri)
območje centralnih dejavnosti
prometne površine

K1

območja energetske infrastrukture
kmetjiska zemljišča (druga kmetijska zemljišča)
zelene površine (površine za oddih, rekreacijo in šport,
kamp, parki, pokopališča)
gozdna zemljišča
celinske vode
ostala območja
Slika 12: Podrobnejša namenska raba prostora ob Bohinjskem jezeru
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2.4 VODOTOKI IN BOHINJSKO JEZERO
Bohinjsko jezero leži na 526 metrov nadmorske višine in je rezultat
oblikovanja ledenika, ki je v dvatisočake zarezal globoko dolino.
Jezerska kotanja je locirana v čelni kotanji Bohinjskega ledenika
(Melik, 1954). Bohinjsko jezero je slovensko največje stalno naravno
jezero in meri kar 3,2 km2. Na najširšem delu je jezero dolgo kar
1200 m, najdaljša linija jezera pa je 4100 m, v globino sega do 45 m.
Celotna obala jezera je dolga okoli 11,4 km. V močnem deževju se
gladina vode zviša tudi za 2 do 3 metre (Bohinj, 2019).

saj je od iztoka Bohinjskega jezera pa do sotočja z Mostnico dolga
zgolj 100 m, od sotočja dalje pa se imenuje Sava Bohinjka.
Franc Lovrenčak (Lovrenčak, 1999) v članku Pedogeografske in
vegetacijskogeografske značilnosti Julijskih Alp pojasni pojezero
Bohinjskega jezera, ki ga omejuje v jezero stekajoča voda. Voda
priteka s pobočij nad jezersko kotanjo: na jugu od Rjave skale proti
zahodu okoli Žagarjevega grabna in Ražnove Suhe, po robu Komne in
Komarče preko Pršivca in po južnem robu planote, kjer so fužinarske
planine, po robu Vogarja, od koder se spusti v dolino, prečka Savo
Bohinjko in se zopet dvigne preko Velikega Gradu na visoki južni rob
do Rjave skale.

Jezero je izrazito pretočno zaradi večjega števila manjših pritokov in
največjega pritoka Savice ter seveda iztokov, kot je reka Jezernica na
jugovzhodni strani jezera. Jezernica je tudi najkrajša slovenska reka,

Ta dejstva je potrebno upoštevati predvsem ob načrtovanju poti v
teh priobalnih območjih.

MOSTNICA

SAVA BOHINJKA
BOHINJSKO JEZERO

EROZIJA IN VAROVANI GOZDOVI

EROZIJA IN VAROVANI GOZDOVI

jezerskaskleda
skleda
jezerska

jezerska skleda

očje

stalni vodotok
OBMOČJE
VAROVALNIH GOZDOV

KATASTER

močje

hudournikiOBMOČJE
POPLAVNO

PROMETNICA

očje

Zaradi reliefne strukture okoliškega površja v jezero priteče veliko
hudournikov, ki so aktivni le v deževnih obdobjih ali v spomladanskih
dneh, ko se tali sneg. Hudourniki ležijo predvsem na južni in severni
obali.

Slika 13: Shema vodotokov v okolici Bohinjskega jezera
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2.5 RELIEF S PREREZI
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Planina Spodnji Vogar
Planina Blatce

600 m n.v.

A

527m n.v.

Bari

Pršivec

Planina Hebed

Stara Fužina

Planina Spodnji Vogar
Planina Blatce

B

Ukanc

527m n.v.

E

F

G

I

J

Stara Fužina

K

A
B
C
D

Slika 14: Prerez A (zgoraj), Prerez B (sredina), Prikaz razgibanosti reliefa z označbo prerezov (spodaj)
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C
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Krnica
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527m n.v.

Ribčev Laz

Vogel
Planina Zagradec
Peč

Krnica

Veliki grad

D

Ribčev Laz 540m n.v.

527m n.v.

Slika 15: Prerez C (zgoraj), Prerez D (spodaj)
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Pršivec
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G

Rudnica

H
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I

Planina Blatce
Zgornja dolina

Planina Blatce
Spodnja dolina

J

Rudnica

Slika 16: Prerez E (levo zgoraj), Prerez F (desno zgoraj), Prerez G (levo sredina), Prerez H(desno sredina),Prerez I (levo spodaj), Prerez J (desno spodaj)
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2.6 GRAJENI ELEMENTI V PROSTORU
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Na južni obali se ob cesti nahaja cerkev sv. Duha, gostišče Pod
Skalco, Center šolske in obšolske dejavnosti ter avtobusna postaja
in parkirišče.

Zaradi zgoljpeš
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Slika 17: Grajeni elementi v prostoru
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2.8 PROMETNA INFRASTRUKTURA IN DOSTOPI
2.8.1 Prometna infrastruktura širšega območja

P

načrtovane garažne hiše
območje naselji
znamenitosti
obstoječa prometnica
načrtovana nova prometnica
nova žičnica Vogel (Študija ...,2010)

Dostop do bohinjske doline je mogoč zgolj skozi ozko dolino reke
Save Bohinjke med planotama Jelovica in Pokljuka.
Prometnica do Bohinjskega jezera je speljana od Bleda mimo vasi
ob Savi Bohinjki preko Bohinjske Bistrice, Broda, Kamnega, Polja in
Loškega Rovta ter Ribčevega Laza, kjer se pot razcepi. Pot levo vodi
mimo spodnje postaje žičnice na Vogel in se konča pri slapu Savica
ali pa pri Ukancu, desni krak pa se odcepi in nadaljuje preko mostu
pri cerkvi sv. Janeza Krstnika mimo Stare Fužine do Pokljuke ali nazaj
do Bohinjske Bistrice.

združevanja ceste s hitrim motornim prometom in kolesarji. Edini
urejeni odsek, prirejen za kolesarje, poteka od Bohinjske Bistrice
mimo Bohinjskega jezera do Srednje vasi v Bohinju.
Za razbremenitev prometa v okolici Bohinjskega jezera se načrtuje
izgradnja garažnih hiš v naseljih Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz ter
urejena parkirišča v Stari Fužini in Bohinjski Bistrici. V prometni
študiji o načinih reguliranja prometa v TNP (Študija ..., 2010) je
poleg garažne hiše predlagana tudi izgradnja nove žičnice na Vogel
iz Ribčevega Laza.

Trenutna kolesarska povezava od Bleda do Bohinja je zaradi
neobstoječe kolesarske poti nevarna in problematična iz vidika

Mostnica
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Slika 19: Širša prometna struktura z dostopi
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3 PROSTORSKE ANALIZE
3.1 ZAZNAVNA ANALIZA
relief
odprtost prostora
dominanta reliefa (vrhovi)
dominanta v prostoru (cerkev, most)

Na tem območju ima velik vpliv v prostoru relief, ki ga lahko
razumemo tudi kot zamejitev območja z izrazitima robovoma.
Ledeniško jezero je na severni in južni strani ujeto v strma pobočja,
ki se hitro dvigajo do planot (dominante reliefa). Prostor se odpre
zgolj na vzhodni in zahodni strani jezera. Na vzhodni strani se
prostor razcepi na dve dolini, ena proti Ribčevem Lazu in druga proti

Stari Fužini. Odprtost vzhodne in zahodne obale nam posledično
ponudi največja neovirana oziroma nezastrta pogleda na panoramo
jezera. Pri mostu in cerkvi sv. Janeza Krstnika je močno vozlišče, na
katerem se stikata obe omenjeni dolini (Stara Fužina, Ribčev Laz) z
dominantami v prostoru, kot so cerkveni zvoniki.

pogled
vozlišče

Planina Blatce
Pršivec

Bari

Korita Mostnice

Planina Hebed

Slap Savice

Planina Spodnji Vogar

Cerkev Sv. Pavel
Krnica

Cerkev Sv. Janeza Krstnika
Most

Cerkev Sv. Duha
Komarča

Pod skalco

Vogel
Slika 21: Zaznavna analiza obravnavanega območja ob Bohinjskem jezeru
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3.2 STRUKTURNA ANALIZA

relief
parcelacija
stavbno tkivo
Slika 22: Primerjava strukture prostora na območju Ukanca (leva) in Stare Fužine (desna)

Geometrija prostora je močno povezana z reliefom. Kjer se prostor
odpre, je opazna členjenost prostora, izražena skozi strukturo
zemljišč v kombinaciji s stavbnim tkivom. Sama struktura prostora
se zelo razlikuje med Ukancem na zahodu in Staro Fužino na vzhodu.

Na zahodnem delu jezera je prostor bolj stisnjen in strukturiran
neenakomerno v vse smeri s številnimi manjšimi zemljišči in z
razpršenim stavbnim tkivom med gozdom.

Slika 23: Strukturna analiza obravnavanega območja ob Bohinjskem jezeru
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Na vzhodnem delu je prostor drugače organiziran, z usmerjeno
geometrijo kmetijskih zemljišč, ki so orientirana vzhod–zahod
oziroma v smeri proti jezeru. Poselitev je bolj gručasta in zgoščena
na območju Stare Fužine in Ribčevega Laza.
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3.3 ANALIZA ZNAČILNOSTI OBALE
S pomočjo terenskega ogleda je nastala analiza obale s
posameznimi ponavljajočimi se sestavinami, ki jo tvorijo in iz
katerih se identificira oziroma določi 11 obalnih tipov:
T1 – Peščeno prodnata obala z večjimi skalami in hudourniškimi
vršaji
T2 – Peščeno prodnata obala s hudourniškimi vršaji
T3 – Peščeno prodnata, preoblikovana in močvirnata obala
T4 – Peščeno prodnata in preoblikovana obala z dominanto ob
prometnici
T5 – Peščeno prodnata in preoblikovana obala ob prometnici
T6 – Preoblikovana obala s prometnico in hudourniškimi vršaji
T7 – Peščeno prodnata, preoblikovana obala z visoko travo,
prometnico in hudourniškimi vršaji
T8 – Peščeno prodnata obala s kampom in hudourniškimi vršaji
T9 – Peščeno prodnata obala z močvirjem
T10 – Peščeno prodnata obala
T11 – Peščeno prodnata obala z večjimi skalami
Med seboj se razlikujejo glede na sestave obalnih tipov (peščena,
močvirnata, skalnata, preoblikovana, obala z večjimi skalami, s
hudourniškimi vršaji in z visoko travo). Pri podrobnejši opredelitvi
tipov obal se poleg teh osnovnih tipov upošteva še naslednje
razločujoče sestavine določene lokacije, kot so: cerkev, bohinjske
hiške, šotor, most, podporni zid, pešpot, cesta, drevo, grmovnice,
visoka trava, močvirje, trava, hudourniški vršaj, večje skale, manjše
skale, prodniki.
Podtip obale:

f
c
b
T1 – Peščeno prodnata obala z
večjimi skalami in hudourniškimi
vršaji

c
b
b
T2 – Peščeno prodnata obala s
hudourniškimi vršaji

a
e
b
T3 – Peščeno prodnata,
preoblikovana in močvirnata
obala

b
e
T4 – Peščeno prodnata
in preoblikovana obala z
dominanto ob prometnici

b
T5 – Peščeno prodnata in
preoblikovana obala ob
prometnici

c
e
e
T6 – Preoblikovana obala s
prometnico in hudourniškimi
vršaji

e
b
c
b
č
T7 – Peščeno prodnata,
preoblikovana obala z
visoko travo, prometnico in
hudourniškimi vršaji

b
c
b
T8 – Peščeno prodnata obala
s kampom in hudourniškimi
vršaji

b
T10 – Peščeno prodnata obala

č
b
f
T11 – Peščeno prodnata obala z
večjimi skalami

b
a
T9 – Peščeno prodnata obala z
močvirjem

(c) obala s hudourniškim nanosom
(č) obala z visoko travo
(d) skalnata obala

H2

H1

(a) močvirnata obala
(b) peščena obala

e

H11
H10

H3
H9
H7

H8

H6

(e) regulirana obala
(f) obala z večjimi prodniki
Slika 24: Analiza obale
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T1 – Peščeno prodnata obala z večjimi skalami in hudourniškimi vršaji
Tip obale T1 leži na severnem delu jezera. Sestavljajo ga trije podtipi
obale: hudourniški vršaji, peščeno prodnata obala ter obala z
večjimi skalami. Ob celotni enoti se vije reliefno zahtevnejša gozdna
pot, ki ni dostopna gibalno oviranim in je prepovedana za kolesarje,
saj je znotraj TNP območja. Na nekaterih predelih pot pride bližje k
vodi. Ob poti je tudi zapuščena ribogojnica. Sama pot je dinamična
in polna lepih razgledov na vedute nasprotnega brega jezera.

H1

f

c

b

(c) obala s hudourniškim nanosom

(b) peščena obala

(f) obala z večjimi skalami

Obala s hudourniškimi vršaji nastane zaradi hudourniških pritokov
ob jezeru, ki na obalo nanesejo manjše vršaje proda in peska. Vršaj
je nasutje v obliki grobo zrnatega gradiva stožčaste oblike na mestih,
kjer hudournik izstopi iz gorovja (Geografski ..., 2005). Za obalo je
značilno, da se vseskozi spreminja glede na nanos hudournikov, ki
s seboj nosijo prodnat material s strmega pobočja in ga odložijo tik
nad jezerom, kamor se nato izlijejo.

Peščeno prodnata obala se konstantno spreminja zaradi vremenskih
in hidroloških vplivov. Nihanje vodne gladine z menjavo letnih časov
namreč močno vpliva na nanos drobnega peščenega in prodnatega
materiala.

Obala pri opuščeni ribogojnici ima poleg prodnega grušča tudi večje
skale, ki so nastale s pobočnimi procesi Pršivca (voda, erozija, veter,
sneg itd.), ki so povzročili odlaganje materiala na obalo. Ob strmem
pobočju se na mestih severne obale jezera spusti melišče.

Slika 25: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T1 – Peščeno prodnata obala z večjimi skalami in hudourniškimi vršaji
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T2 – Peščeno prodnata obala s hudourniškimi vršaji
T2 leži na severni strani obale jezera. Sestavljena je iz dveh značilnih
obalnih tipologij: obala s hudourniški vršaji ter peščeno prodnata
obala. Glavna značilnost T2 je izmenjava peščeno prodnate obale s
prekinitvami hudourniških nanosov. Ob obali je zelo hiter strm vzpon
reliefa. Celoten predel je porasel z mešanim gozdom in grmičevjem
preko katerega je speljana zahtevna gozdna pot. Gozdna pot je
namenjena zgolj pohodnikom, ni primerna za gibalno ovirane osebe
in kolesarje. Na posameznih mestih je možen neposreden dostop
do vode. Po celotni poti se na mestih odpirajo prelepi pogledi na
južno obalo z veduto Vogla in sosednjih vzpetin.

H2

b

c

b

V OPN občine Bohinj (Prve ..., 2017) je zapisano, da morajo območja
s hudourniškim značajem ostati v naravnem stanju. Na odsekih,
kjer je značilni tip obale s hudourniškimi vršaji, tako ni mogoče
poseganje v okolje. Hudourniki se pojavljajo ob močnih nevihtah
in pomladnem taljenju snega, nekateri so pogostejši, nekateri pa že
skoraj neopazni. Obala ravno zaradi aktivnosti hudournikov na teh
predelih ni zasajena do vodne gladine.
Peščeno prodnata obala se izmenjuje s hudourniškim vršaji in je
prekrita z različno velikimi prodniki, od drobnih peščenih do malo
večjih prodcev, ki so nastali pod vplivom vremena in nihanja vodne
gladine. Na teh predelih je obala z vegetacijo zasajena vse do vodne
gladine.

(c) obala s hudourniškim nanosom

Slika 26: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T2 – Peščeno prodnata obala s hudourniškimi vršaji
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(b) peščena obala
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T3 – Peščeno prodnata, preoblikovana in močvirnata obala
T3 je vzhodna obala, zaznamovana z ravninskim reliefom z
obdelanimi zemljišči in pašniki. Celotno površje je prekrito s
kmetijskimi površinami, med katerimi so razvidne manjše gruče
listopadnih dreves, medtem ko je ob obali razpršenih nekaj
visokodebelnih dreves. Celotna pot je urejena kot skupna peščena
pot za kolesarje in pešce. V tem tipu obale se pojavi znamenita
bukev, ki krasi značilne slike obale Bohinjskega jezera, žal pa ni
več v dobrem fiziološkem stanju. Tip obale je sestavljen iz treh
značilnih obalnih podtipov: preoblikovana obala, peščeno prodnata
obala in močvirnata obala. Do tega tipa obale je možen dostop
preko več stranskih poti iz smeri Stare Fužine.

H3
e

b

a

(e) regulirana obala

(b) peščena obala

(a) močvirnata obala

Najbolj preoblikovana obala je pri gostišču Kramar, kjer se tudi
najbolj posega v samo obalo z objektom in podpornimi zidovi. Pri
tem tipu obale je viden največji človeški vpliv.

Peščeno prodnata obala na tem območju je zelo popularna poletna
destinacija. Uporablja se kot plaža, bližnji travniki pa kot mesta
za počitek, sprostitev in rekreacijo. Obala je razpršeno zasajena z
različnimi listavci, ob njej pa je že postavljena urbana oprema in
urejena peščena sprehajalna pot.

Močvirnata obala se zelo razlikuje od ostalih obalnih tipov. Zaradi
ravninskega reliefa in nihanja nivoja vode v jezeru se taki predeli
pojavljajo na več lokacijah ob jezeru. Sprememba je najbolj vidna
pri vegetaciji, veliko je visokih trav, šašev, trstja. Sprehajalna pot
je na tem delu speljana dovolj stran od obale, da je močvirnat del
obale ne omejuje pri njenem namenu. Zaradi močvirnate obale
na tem delu sicer lahko dostopamo do vode, vendar imamo zaradi
mehkih tal več težav kot pri drugih obalnih tipih.

Slika 27: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T3 – Peščeno prodnata, preoblikovana in močvirnata obala
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T4 – Peščeno prodnata in preoblikovana obala z dominanto ob prometnici
V tem tipu obale dominanto predstavlja cerkev sv. Janeza Krstnika. T4
tako spada v zelo preoblikovano obalo z najbolj značilno dominanto
jezera. Pojavi se na jugovzhodnem delu jezera ob neposrednem
dostopu iz Ribčevega Laza. Obalo sestavljajo podtipi: peščeno
prodnata obala, močno preoblikovana obala in obala z dominanto –
cerkev sv. Janeza Krstnika.
b

e

b

H4

(b) peščena obala z dominanto in prometnico

(e) regulirana obala

(b) peščena obala

Na ta tip obale je močno vplival infrastrukturni poseg z izgradnjo
prometnice, ki je edini dostop do Ukanca in slapa Savice. V času
turističnega (na)vala je ta del najbolj obiskan in obremenjen.
Prometnica je v neposredni bližini obale, oddaljena je le nekaj
metrov od jezera.

Na tem delu obale sta locirana cerkev sv. Janeza Krstnika in znameniti
most čez reko Jezernico. Za tip obale z dominanto je značilen velik
in naraščajoč obisk v času poletne turistične sezone zaradi česar je
zelo obremenjen.

Tudi peščeno prodnati tip je zelo obremenjen zaradi lokacije in
popularnosti območja. Na tem delu se zaradi lahke dostopnosti
do vode pojavljajo storitvene dejavnosti, kot so izposoja plovil,
organizirani ogledi s turističnimi ladjami ...

Slika 28: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T4 – Peščeno prodnata in preoblikovana obala z dominanto ob prometnici
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T5 – Peščeno prodnata in preoblikovana obala s prometnico

b

e

H5

(b) peščena obala z strmo skalnato steno

(b) peščena obala

(e) regulirana obala

T5 po svojih značilnostih najbolj odstopa od ostalih obalnih tipov.
Za ta tip je značilna zelo strma skalnata obala. Poleg skalnate obale
je deloma prisotna tudi peščeno prodnata in preoblikovana obala
s prometnico. Pri počitniškem domu Na Skalci se iz vode dviga
vertikalna skalnata podlaga, na kateri stoji dom. Pri gostišču Pod
Skalco, ki je sicer umaknjeno stran od obale, se ponovi visoka skalnata
stena, ki se uporablja v plezalne rekreacijske namene, vendar se
tukaj dvigne s površja in ne iz vode. Prav zaradi te pojavnosti je
umeščena v območje T5. Površje je zasajeno z mešanim gozdom.

Celotno območje je zaznamovano s prometnico Ribčev Laz–Ukanc,
ki je ukleščena v pobočje južne obale.

Preoblikovani podtip obale je definiran predvsem zato, ker na
vizualno podobo obale poleg močnega odtisa prometnice vplivajo
tudi razni pomožni objekti: pomol s privezom in stojala za plovila, ki
na njem pustita velik pečat človeškega dela.

Peščeno prodnati podtip obale je lahko dostopen, na tem delu je
lociran pomol in privez ribiških čolnov za domačine. Lokacija je zelo
obremenjena v času poletne sezone. Obala je delno zaraščena, na
nekaterih delih je travnat predel na drugih razpršen mešan gozd.

Slika 29: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T5 – Peščeno prodnata in preoblikovana obala s prometnico
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T6 – Preoblikovana obala s prometnico in hudourniškimi vršaji
V grobem tip obale T6 sestavljata dva podtipa, in sicer preoblikovana
obala in obala s hudourniškimi vršaji. Ob obali poteka glavna
prometna cesta in v notranjost pomaknjena peščena sprehajalna
pot. Sprehajalna pot je vzporedno ob cesti z ločilnim vmesnim ozkim
zelenim pasom. Za prečkanje ceste proti obali jezera ni poskrbljeno,
na posameznih mestih je to lahko celo zelo nevarno zaradi skromne
preglednosti. Sprehajalna pot je sicer urejena, a si lahko sprehajalci
ogledujejo jezero le izjemoma skozi krošnje dreves in grmovnic. Ob
obali ležita cerkev sv. Duha in pomol za turistično ladjico, vse skupaj
je zelo slabo prometno označeno, pred cerkvijo pa je zelo moteče
makadamsko parkirišče.

e

c

e

H6

Pri preoblikovanju obale je bil večji poudarek na funkcionalnosti
kot na estetskih rešitvah. Na posameznih predelih se z jezera
opazi prometnico. Sprehajalna pot je odmaknjena od jezera,
kar sprehajalcem ni najbolj prilagojeno, saj se jim ob južni strani
Bohinjskega jezera prepreči pogled na jezero.
Monotono obalo s prometnico na nekaterih predelih prekine podtip
obale s hudourniškimi vršaji, ki se jih najbolj opazi ob sami obali, saj
se ta spremeni. Na delih od sprehajalne poti preko ceste do vode je
mestoma hudournik reguliran v korito. Na drugih predelih, kjer se
opazi delovanje hudournikov, pa se prodnata obala prekine in je ob
jezeru nanizanega več nanešenega materiala.

(c) obala s hudourniškim nanosom

Slika 30: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T6 – Preoblikovana obala s prometnico in hudourniškimi vršaji
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(e) regulirana obala
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T7 – Peščeno prodnata, preoblikovana obala z visoko travo, prometnico in hudourniškimi vršaji

e

b

c

b

H7

č

(e) regulirana obala

(c) obala s hudourniškim nanosom

(č) obala z visoko travo

T7 sestavljajo obalni podtipi: peščeno prodnata, preoblikovana in
obala s hudourniškimi vršaji. Po zasnovi je podoben obalnemu tipu
T6, le da je na tem območju poleg preoblikovane obale s prekinitvami
hudourniških vršajev tudi območje z visoko travo.

Preoblikovana obala je definirana zaradi vpliva ceste na obalo.
Del med cestiščem in vodo, ki je obrnjen proti severu, je zarasel z
mešanim gozdom, kjer prevladuje bukev. Plast grmovnic je redka,
bolj prevladuje zeliščni sloj.

Hudourniški vršaji so regulirani v korita in speljani pod prometnico
in sprehajalno pot.
Obala z visoko travo je podobna peščeno prodnati obali s šopi visoke
trave, ki rastejo ob obali in poleg katere rastejo tudi grmovnice in
drevesa.

Slika 31 Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T7 – Peščeno prodnata, preoblikovana obala z visoko travo, prometnico in hudourniškimi vršaji
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T8 – Peščeno prodnata obala s kampom in hudourniškim vršajem

a

c

a

H8

(c) obala s hudourniškim nanosom

(b) peščena obala s kampom

(b) peščena obala

T8 je peščeno prodnata obala z močnim vplivom kampa Zlatorog ter
hudourniškim vršajem. Celotna obala je zarasla z mešanim gozdom.
Velik del obale zasede kamp, ki naj v skladu z zakonskimi omejitvami
ne bi smel segati v pet metrski pas do vodne gladine. Ker tega nihče
ne preverja, se kamp širi vsepovsod. Največje estetske degradacije
obale povzroča prav kamp z močno linijo šotorov, avtodomov in
prikolic, nanizanih tik ob obali. Kamp Zlatorog je velik približno 5
ha in je tako razširjen po polovici območja T8. Sama obala na tem
delu je peščeno prodnata ter gosto do redko zaraščena. Ob plaži pri

Zlatorogu ležita dotrajana čolnarna in pomol za turistične ladjice. Na
tem delu se relief nekoliko zravna in prometnica se oddalji od obale
ter nadaljuje pot proti slapu Savice.
Obala je pri vršaju hudournika zravnana, saj je hudournik nanesel
toliko materiala, da je nastala sipina. Sipina je lep naravni pojav
z veliko estetsko vlogo in v poletnih mesecih se na tem območju
ustavi veliko obiskovalcev.

Slika 32: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T8 – Peščeno prodnata obala s kampom in hudourniškim vršajem
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Ostala obala spada v podtip peščeno prodnate obale oziroma
plaže z redkim mešanim gozdom. Za ta obalni podtip je značilna
preobremenitev vpliva poletnega turizma, z množicami kopalcev,
sprehajalcev in drugimi obiskovalci.
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T9 – Peščeno prodnata obala z močvirjem
Tip obale T9 sestavljata peščeno prodnati in močvirnati tip obale.
Manjša delta reke Savice na zahodni obali jezera s seboj prinaša
prodnat material in ga pušča na koncu delte. Delta postaja pahljačasta
sipina, ki ustvarja dva manjša zaliva, zelo privlačna za obisk. Na
koncu reke Savice so prisotna tudi nasutja večjih prodnikov. Južno
od delte je večji odstotek površja prekrit z močvirnatim gozdom.
Gozd je na tem območju skoraj stalno poplavljen z močvirnatim
rastjem z visoko travo. Po sprehajalni poti je možno dostopati na
sipino na severnem zalivu.

a

b

H9

(b) peščena obala

(a) močvirnata obala

Slika 33: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T9 – Peščeno prodnata obala z močvirjem
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T10 – Peščeno prodnata obala
Celoten obalni tip T10 zaznamuje peščeno prodnati tip obale, tako
imenovana plaža, s prelepim razgledom na drugo stran jezera. Ta tip
obale je predvsem ravno površje. Plaža vključuje ozek leseni pomol,
ki je postal fotografski fenomen. Plaža je zaradi hkratne lahke
dostopnosti, a tudi primerne oddaljenosti od cestnega prometa in
ugodne lege zelo obljudena v turistični sezoni, saj je primerna za
kopanje in poležavanje. Za ta del je značilno, da obala ni porasla z
drevesi. Ob obali je razpršena poselitev bohinjskih počitniških hiš,
ki pa ne ovirajo privlačnih pogledov na jezero, saj je med njimi in
peščeno obalo travnik. Obala je sestavljena iz drobnega peščeno
prodnatega nanosa.

H10
b

(b) peščena obala z bohinjskimi hiškami

Slika 34: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T10 – Peščeno prodnata obala
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(b) peščena obala
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T11 – Peščeno prodnata obala z večjimi skalami
Na posameznih delih severne obale je območje zavarovano z
varovalnim gozdom. V celoti ta del obale spada v prvo varstveno
območje TNP-ja. Nastanek tega tipa obale je povezan s pobočnimi
procesi Pršivca (glej str. 27) in procesi odlaganja materiala na obalo.
Po celotni obali so nanešeni mešano veliki prodniki z večjimi skalami.
Obalni del je porasel z gozdom in je višinsko zahteven, relief je bolj
strm. Na tem delu je pešpot podobna shojeni višinsko razgibani
gozdni stezici. Obalni tip sestavljajo obalni podtipi: peščena obala,
obala z večjimi prodniki in z visoko travo.

(b) peščena obala

H11
b

f

č

(f) obala z večjimi prodniki

(č) obala z visoko travo

Slika 35: Prikaz sestavnih podtipov obelnega tipa T11 – Peščeno prodnata obala z večjimi skalami
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3.4 PROSTORSKI PROBLEMI IN POTENCIALI
Kot je izpostavljeno v uvodu, sta za področje Bohinjskega jezera z
okolico problematična predvsem naraščajoči promet in turizem.
Naraščajoč obisk turistov, še posebej v letnih mesecih, predstavlja
veliko obremenitev za okolje. Zaradi povečanega obiska kampa se
le-ta širi v neposredno bližino obale, kar je zelo velik estetski in
okoljski problem. Poti okoli jezera so nezadostno urejene in nejasno
označene, zato se pojavljajo shojene poti do vode, kar poškoduje
vegetacijo in biotsko raznovrstnost. Lahko ugotovimo, da danes
obala Bohinjskega jezera ni pripravljena na obstoječi obseg turizma
in njegovo nadaljnjo rast, še najmanj pa na upoštevanje osnovnih
načel trajnosti.
Kopališča so neurejena, na mestih pa je skozi celotno leto postavljena
kopališka oprema. V OPN-ju (Prve ..., 2017) je omenjeno, da ob
obali Bohinjskega jezera ni dovoljeno puščati sezonske opreme
tekom celotnega leta, ampak zgolj v času njene uporabe. Zaradi
povpraševanja po vodnih športih so na obali neestetsko razstavljena
plovila za izposojo tudi v času po sezoni.

Trenutna prometna zasnova predstavlja velik problem, ker poteka
tik ob jezeru in je zasnovana predvsem za motorni promet. Motorni
promet ima glavno vlogo in poteka preblizu jezerske obale, kar
vodi v degradacijo krajinske podobe. Počasni promet je umaknjen
bolj stran od obale, kar predstavlja nelogično ureditev, ki spodbuja
nevarna prečkanja prometnice in shojene stezice do vode.
Kolesarjem je obalno območje neprijazno, saj kolesarskih stez
od Ribčevega Laza do slapa Savice sploh ni, prav tako ni urejenih
postajališč in parkirišč za kolesa. Poleg problematične ureditve
pešpoti manjkajo tudi prehodi za pešce, zato so pešci primorani
prečkati tudi nevarne odseke. Ilegalna parkirišča ob sami prometnici
na južnem delu obale prav tako kazijo podobo parka. V nekaterih
dokumentih se sicer načrtuje izgradnja parkirne hiše v Ribčevem
Lazu, a do realizacije še ni prišlo.

potencialni pogeld
potencial prostora
problemi prostora

1

11

10
2
8
10

9

8

Most pri cerkvi sv. Janeza Krstnika je preozek in prometno
problematičen zaradi preobremenjenosti. Hkrati pa je zaščiten kot
kulturna dediščina, kar že samo po sebi določa način reševanja
prometnega problema, saj večji arhitektonski posegi niso dovoljeni.
Na južni strani leži čolnarna, ki potrebuje novo poenoteno podobo,
ki bo podpirala ureditev celotne obale.

Potencialne točke v prostora:
1. Športna igrišča umaknjena stran od neposredne obale, z že
urejnenimi sinetariji
2. Močvirnata obala z bogato biotsko raznovrstnostjo
3. Najpomembnejša dominanta s cerkvijo in mostom
4. Najlepši pogled na dominanto
5. Skala
6. Pomol
7. Dominanta ob porometnici Cerkev Sv. Duha
8. Močvirnato goznata obala z bogato biotsko raznovrstnostjo
9. Razpršena gradnja tipičnih bohinjskih počitniških hiš
10. obala - plaža

izjemna krajina z vplivnim območjem

9

Celotna obvodna pot okoli jezera ni poenotena in urejena celostno,
hkrati ima veliko ovir in je nedostopna za gibalno ovirane ljudi,
zato ker pot vsebuje pločnike, nedostopne pomole in makadamske
poti, zahteva premagovanje višinskih razlik ter ne ponuja ustreznih
počivališč in urejenih razglednih točk. Pot ob severni obali jezera ni
točno definirana in je zelo razgibana. Na severni strani je opazno
degradirano območje opuščene ribogojnice, ki kazi obalo.

6
7
7

1
2
5 4
6
5

Slika 36: Problemi in potenciali
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3
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Problemi prostora:
1. Opuščena razpadajoča ribogojnica
2. Močno iztopajoče gostišče ob jezeru
3. Nevarni prometni odsek
4. Prometni režim ni prijazen pešcu
5. Odlagališče raznobarvnih čolnov ob obali
6. Prireditveni prostor Pod Skalco
7. Nevarni prometni odsek
8. Nevarni prometni odsek
9. Čolnarna
10. Prenasičenost obale zaradi kampa Zlatorog
11. Edini most za ves promet na drugo stran Save Bohinjke
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3.5 SKLEPNI DEL ANALIZ Z UGOTOVITVIJO
Celotno območje Bohinjskega jezera z obalo spada v prostor z
bogatimi značilnostmi. V večini spada v drugo varstveno območje
TNP-ja, zahtevno s strani varovanja in ohranjanja narave in kulturne
dediščine. Zaradi dinamičnega reliefa je območje polno omejitev v
prostoru, na katere smo v predlaganih rešitvah v magistrski nalogi
še posebej pozorni.

Hkrati je potrebno celotno obalo urediti skladno z veljavnimi akti in
predpisi na način, da se ustrezno sanira stalno delujoče hudournike,
ki danes povzročajo preglavice z zaporami in zahtevanimi obhodi
obvodne poti.
Obravnavano območje ponuja prostorske potenciale, ki so za razvoj
in varstvo Bohinja zelo pomembni. V strogem predelu jezera je z
aktom prepovedano graditi in obvezno ohranjati izjemen krajinski
potencial jezerske obale. Prostor ima zato velik potencial, da se
ohranja v takšni podobi, kot ga poznamo sedaj, in se ga ne pozida in
obremeni, kot je to na primer turistična blejska obala.
Največji potencial Bohinjskega jezera z okolico je zagotovo privlačno
naravno okolje, ki že dolga leta privablja ljubitelje narave. Območje
ima namreč zelo bogato ter raznoliko kulturno dediščino. Ohranjena
naravna podoba je zaradi zgodnjih omejitev gradbenih posegov ob
bogati biotski raznovrstnosti izjemna ne le za slovenski prostor,
ampak tudi širše. Zaradi svoje lege in razgibanosti ima obala jezera
velik potencial, da se z diskretno ureditvijo omogoči nadaljnji razvoj
z upoštevanjem načel trajnostnega turizma.
Območja, ki se varujejo ob obali Bohinjskega jezera, so območja
varovanja naravne, kulturne dediščine in krajinske strukture v
prostoru. Na zahodnem delu jezera se ohranja obala s plažo,
močvirnata obala pri delti Save Bohinjke, celotna severna obala
jezera vse do gostišča ob vzhodni obali. Na vzhodni obali se varuje
območje močvirnate obale z bogato biotsko raznovrstnostjo in
najbolj značilni predel bohinjske obale s cerkvijo sv. Janeza Krstnika
in mostom čez reko Jezernico. Varstvo kulturne dediščine na južnem
delu obale je predvsem cerkev sv. Duha. Med območja varovanja
spadajo tudi značilni pogledi na jezero in okoliško veduto. Območja,
ki so potrebna sanacije, so kamp Zlatorog, celotna prometnica
na južnem delu obale, gostišče na vzhodnem delu in opuščena
ribogojnica na severnem delu. V prostoru je nekaj območij, ki so
potrebna delne sanacije pod pogoji, da se prostor zaščiti pred
večjo degradacijo. Med to vrsto sanacije spada predvsem celotna
pešpot okoli jezera, ki jo je potrebno celostno urediti, tako da bo
lahko varovala in ohranjala krajino, naravno in kulturno dediščino
ob jezeru.

Prevladujoči tip obale Bohinjskega jezera je peščeno prodnata
obala. Med peščeno prodnato obalo se pojavljajo območja z večjimi
skalami, lokacija tega sovpada s strmo brežino ob obali. Na južni in
severni strani se ob celotni obali ponavljajo hudourniški vršaji, ki
so prav tako zelo odvisni od strmine brežine. Brežina je mestoma
porasla z gozdom.

Slika 37: Pogled proti kampu Zlatorog

Južna obala je v primerjavi s severno močno preoblikovana zaradi
prometnice. Prometnica je na odsekih postavljena v neposredno
bližino vode, sprehajalna pot pa je odmaknjena od vode.

Slika 38: Sprehajalna pot ob prometnici, ki leži tik ob jezeru

Slika 39: Leseni pomol, namenjen razgledni točki
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4 REFERENČNI PRIMERI

4.2 MACKENZIE FALLS GORGE TRAIL – AVSTRALIJA

Referenčni primeri so izbrani glede na to, kako so zasnovane rešitve
v specifičnem naravnem prostoru, ki omogočajo sožitje ohranjanja
narave in biotske raznovrstnosti. Glavni kriteriji za izbor referenčnih
primerov so naravne lepote, ki so narekovale posebno varovanje
parka/ rezervata in ohranjanje naravne podobe. Hkrati predstavljene
rešitve omogočajo seznanitev obiskovalcev z ranljivostjo tega
prostora. Prostor je prilagojen tako za turiste kot za tamkajšnje
prebivalce, s skrbno premišljenimi rešitvami v razglednih točkah,
prostorih za počitek in rekreacijo ter logično prepletenostjo poti.

Projekt MacKenzie Falls (Hansen ..., 2013) se je začel kot posledica
poplav, ki so uničile ključno brv za prehod pešcev. Inovativnost je
bila zaradi težke dostopnosti nujna. MacKenzie Falls leži tri ure in pol
vožnje iz Melbourna, po kateri nas do lokacije loči še pol ure hoje
po dokaj strmem terenu. S pomočjo prilagojenih tehnik in analizo
vseh skalnatih sten in drugih krajinskih elementov so načrtovalci
pripravili načrt, vključno z opcijami novih tras poti. Naravne lepote
lokacije so bile inspiracija za načrtovalce, zato so v naravo posegali
le v želji po lažji dostopnosti, kjer tega narava sama ni omogočala.
Konstruirani elementi se namensko navezujejo na svojo okolico in se
ji prilagajajo skozi obliko in barvo.

4.3 STRANDSKOGEN ARNINGE-ULLNA – ŠVEDSKA

Slika 43: Lesene poti v Strandskogen Arninge Ulln (Topia ...,2013)

Arninge-Ullna jelšev gozdni park je bil del projekta nove urbane četrti
Stockholm (Topia ..., 2013). Skozi projekt so želeli vzpostaviti novo
obliko parka, v katerem bi se uspešno prepletale želja po ohranjanju
narave in funkcije modernega urbanega parka, s čimer bi bil park
element, ki bi povezal naravo in sosesko v celoto.

4.1 THE GRAND VOYEUX REGIONAL NATURE RESERVE – FRANCIJA

Slika 40: The Grand Voyeux Regional Nature Reserve (Territoires ..., 2014)

Slika 41: MacKenzie Falls Gorge Trail (Hansen ..., 2013)

Prebivalcem park odpre tamkajšnji jelšev gozd in hkrati ohranja
vse posebnosti in biološke kvalitete narave na lokaciji. Lesene
poti različnih širin izboljšujejo dostopnost do in po gozdu, hkrati
pa omogočijo tudi čudovite razglede na jezero Ullna. Po celotnem
parku so nameščene informacijske table, z informacijami o ekologiji
in poetičnimi opisi narave Tomasa Tranströmerja.
Zaradi previdno umeščenih rešetk v leseni strukturi poti je
omogočena rast drevesom in drugim rastlinam, kar poudarja prej
omenjeno filozofijo simbioze med urbanim in naravo.

Grand Voyeux (Territoires ..., 2014) naravni rezervat je lociran le
40 km iz Pariza. Svojo obliko je pokrajina dobila tokom zadnjih 30
let, ko se je z odvažanjem peska z nabrežij Marne močno poseglo v
naravni prostor. Projekt je nastal v želji, da se to krajino rehabilitira in
približa večjim množicam. Avtorje projekta so navdihnile hodulje kot
inovativna rešitev. S pomočjo lesenih dvignjenih poti in vegetacijskih
tunelov so pot speljali tako, da se lahko krajino opazuje od blizu,
ne da bi po njej stopali – obiskovalce skrije pred pticami in drugimi
živalmi, kar naredi opazovanje narave še bolj pristno in nemoteno.

Slika 42: Dinamična pot v MacKenzie Falls Gorge Trail (Hansen ..., 2013)
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Slika 44: Dvignjene lesene poti različnih širin v Strandskogen Arninge Ulln (Topia
..., 2013)
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4.4 LILLEFJORD REST-STOP – NORVEŠKA

4.5 LAMMASSAARI BOARDWALK – FINSKA

4.6 WALD. BERLIN. KLIMA – EXHIBITION IN THE FOREST – NEMČIJA
Podnebne spremembe in varstvo okolja oziroma narave so ene
osrednjih tem današnjega časa. Kako ljudi izobraziti in jim temo
predstaviti na preprost in razumljiv način, ki jim omogoči, da se z
njo poistovetijo? Taka in podobna vprašanja so snovalce Wald.
Berlin. Klima. vodila pri zasnovi parka oziroma poti skozi to sicer
zaščiteno območje. Kot radi poudarijo, ima ureditev dve vlogi:
obiskovalcem približati naravo in jih hkrati poučiti o pomembnih
dejavnikih podnebnih sprememb. Po celotnem območju ureditve
so postavljene table s teksti in grafikami, ki razlagajo povezavo med
gozdom, podnebnimi spremembami in spremljajočimi vplivi na
tamkajšnje prebivalce (hochC ..., 2016).

Od leta 2006 je v Måsøy, Finnmark, obiskovalcem na razpolago
ureditev parka, ki je unikaten izdelek skupine Pushak. Je lep primer,
kako združiti prostor za počitek z vsemi storitvami za turiste, ki so
se po dolgi poti ustavili za ogled fjorda. Nov most je z inovativno
diskretnostjo nadomestil stari most in povezuje parkirišče preko
vodotoka Fosseelva po rečni ravnini s pogledom na prelepe bližnje
vrhove. Ureditev sestavlja lesen servisni objekt, ki nas s svojo
postavitvijo in umestitvijo v prostoru vodi na most. Most sestavlja
jekleno ogrodje, oblečeno z lesom. Na treh predelih se dviga
lesena klop, namenjena počitku in uživanju ob razgledu. Rešitev je
zasnovana in izdelana tako, da ne potrebuje nobenega vzdrževanja
(Pushak, 2006).
Slika 47: Razgledna točka na območju Lammassaari Boardwalk (Nomaji, 2016)

Zaščiteno mokrišče blizu Helsinkov, ki spada v Naturo 2000, se je
dolgo uporabljalo predvsem za opazovanje ptic. V okviru projekta
Nattourus so bile zgrajene nove pešpoti z dostopnimi platformami
za opazovanje ptic. Projektna naloga je zanimiva zaradi estetsko in
prostorsko izjemne ureditve kljub zahtevnim tehničnih rešitvam.
Sprehajališče je zelo blizu ravni morja, medtem ko ga obkrožajo
visoke trske ob robovih poti, ki ustvarjajo ozek koridor, podoben
hodniku. Vzdolž poti sta nanizani dve rahlo dvignjeni ploščadi
za opazovanje ptic. Zaključek poti je razgledna točka s steklenimi
stenami, ki omogočajo neoviran pogled tudi iz zornega kota otrok in
gibalno oviranih (Nomaji, 2016).
Slika 49: Wald.Berlin.Klima – Exhibition in the Forest (hochC ..., 2016)

Slika 45: Most v Lillefjord (Pushak, 2006)

Izbrani primeri pokažejo, kako se je v različnih državah reševalo
vprašanje ohranjanja narave na način, da se je ustrezno uredilo
prostor tudi za obiskovalce. Cilj vseh predstavljenih primerov je
bil ohraniti ranljiv prostor na način, ki še vedno omogoča turistični
obisk, a hkrati ne vodi v degradacijo danega okolja. Ker se je iskalo
ustrezne rešitve za izbrano območje, so tovrstni pristopi ponudili
določene ideje, ki se jih je smiselno vgradilo v nalogo.

Slika 46: Naravne poti Lillefjord Rest-stop (Pushak, 2006)

Slika 48: Lesena pot v Lammassaari (Nomaji, 2016)
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5 PREDLOG UREDITVE OBMOČJA OBALE BOHINJSKEGA JEZERA
5.1 IZHODIŠČE PROSTORSKEGA UREJANJA

5.1.1 Glavne smernice urejanja

5.1.2 Izhodišča za območje naravnega in stavb v naravnem okolju

Skozi integralen postopek naloga prepoznava in podpira različna
varovanja prostora. Med smernicami urejanja prostora se podpira,
zaščiti in ohrani podobo prostora, varovanje naravne in kulturne
dediščine ter izjemne krajinske strukture bohinjskega prostora,
ohranja se obala javnega značaja. Pri urejanju se izvajajo minimalni
posegi, ki s preoblikovanjem podpirajo strogo varstvo dotičnega
prostora.

Pri oblikovanju rešitev se je izhajalo iz naslednjih glavnih smernic
urejanja:
ശ ohranjanje podobe prostora,
ശ ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter krajinske strukture
prostora,
ശ minimalni posegi v prostor s preoblikovanjem ob upoštevanju
strogega zakonskega varstva,
ശ ohranjanje javnega značaja obale.

Rešitev za to območje sledi naslednjim izhodiščem, ki so prikazana
na shemi spodaj (slika 50):
ശ nepozidano naravno okolje,
ശ območje stavb v naravnem okolju,
ശ območje strogega varstva.

Celotno obravnavano območje je pod strogim zakonskim varstvom,
kar pomeni, da je potrebno vse posege skrbno načrtovati. Kot
je razvidno s shematske karte (Slika 48), je le na vzhodnem in
zahodnem delu območje stavb znotraj naravnega okolja, ki se ga
ne sme širiti.
naravno
območje stavb v naravnem okolju
območje strogega varstva ob Bohinjskem jezeru

5.1.3 Gradnja dodatnih stavb v območju Bohinjskega jezera
V Bohinju je gradnja tik ob obali prepovedana. Novi objekti se ne
gradijo ob jezeru, ampak se odmikajo od njega. Pogled z jezera
ima v prvem planu drevesno bariero, šele potem je možna grajena
struktura. Na primer, pogled s strani jezera proti Ribčevem Lazu naj
bi sledil prikazanemu na sliki 50, kjer se slemena streh lahko dvignejo
med krošnjami dreves, ni pa direktnega pogleda na celotno stavbo.
Prostorski razvoj mora upoštevati merilo prostora ter naravne
in ustvarjene značilnosti in vrednote prostora. V OPN-ju 46. člen
(Prve ..., 2017) območju izjemnih krajin govori o poselitvi na teh
območjih. V prostor se poselitev in turistične ureditve umešča
tako, da značilnosti naravne zgradbe in kulturne krajine ne bodo
prizadete ter ne bodo zmanjšana skladna prostorska razmerja. Prav
te elemente krajinskega prostora se namreč poskuša v turistični
ponudbi posebej izpostaviti.

Slika 50: Prikaz nepozidanega naravnega okolje in območje stavb v naravnem okolju s strogim varstvom

Slika 51: Pogled z jezera na obalo proti hotelu Bellevue in Počitniškemu domu
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Slika 52: Prostorska definiranost gradnje dodatnih stavb
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5.1.4 Gibanje uporabnikov območja
domačini
obiskovalci (družine z majhnimi otroci)
obiskovalci
kolesar
avtobus
Slika 53: Gibanje uporabnikov območja

5.1.5 Prometna zasnova
peš poti

osebni promet

kolesarske poti

promet pod režimom

avtobusna linija

P

Stara
Fužina

P

parkirna hiša

obvoznica

P
P

Slika 54: Prometna zasnova

Prometna ureditev je v rešitvi zasnovana tako, da se mimo južne
strani jezera omeji motorni promet. Za dosego tega cilja je potrebno
izgraditi vsa predvidena parkirišča pred jezerom, ki zadostijo
potrebam obiskovalcev. Prav tako je potrebno uvesti promet po južni
prometnici z režimom časovno omejenih dovolilnic za dostavo in za
uporabnike počitniških nastanitev (z izjemo interventnih prevozov).
Vsa parkirišča se ob prometnici, ki se jo uredi kot območje prometa s
posebnim režimom, ukine. Za obiskovalce je urejen redni in pogosti
avtobusni prevoz od parkirišč v Ribčevem Lazu in Stari Fužini mimo
postajališč ob jezeru ter kampu vse do slapa Savice.

Ribčev
Laz

Staro Fužino in Ribčev Laz se poveže s predvideno obvoznico (Študija
..., 2010: 12) in s tem razbremeni trenutno prometno povezavo
mimo cerkve sv. Janeza Krstnika in mostu. V predlagani rešitvi je po
izgradnji obvoznice predvidena popolna zapora ceste od konca Stare
Fužine mimo cerkve sv. Janeza Krstnika preko mostu do križišča s
prometnico južne strani jezera v Ribčevem Lazu. Celotna prometna
rešitev se prilagodi pešcem in kolesarjem.
Prav tako se v jugovzhodnem delu prometnica iz Ribčevega Laza
proti gostišču Pod Skalco premakne globlje proti jugu. Pridobljen
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je velik uporaben in dragocen prostor za promenado ob jezeru.
Na južni strani jezera je na mestu, kjer je bila prej sprehajalna pot,
urejena kolesarska pot, z urejenimi dostopi do razglednih točk in
postajališč. Okoli celotne obale jezera pa se uredi krožna pešpot.
Ta je na južni strani tam, kjer je le mogoče, ločena od prometnice z
zelenim pasom. Na severni strani pa je pot malo bolj zahtevna in je
zaradi ohranjanja naravnega videza neprimerna za gibalno ovirane
in kolesarje.
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5.2 PROGRAMSKE SMERNICE UREDITVE ŠIRŠEGA OBMOČJA OBALE BOHINJSKEGA JEZERA
programsko središče
programska točka
pot

Severna pot

gozd

1
1

2
14

10

3

13

9
8

11
12

10

6

Južna pot
5

8
9 4

7

6
7

Celotna krožna obvodna pot je z ureditvijo poenotena. Na obvodno
pot se pripenjajo programske točke in tako pot dobi dobro povezavo
s programskimi središči. V neposredni okolici so že oblikovana
večja programska središča, ki se jih izpopolni z dobro povezavo do
jezerske obale. Ravno programska središča so glavni vir turističnih
nastanitev in drugih osnovnih turističnih ponudb. Opredeli se
naslednja programska središča:
1.
naselje Stara Fužina
2.
naselje Ribčev Laz
3.
plezalna stena Pod Skalco
4.
adrenalinski park Bohinj in hostel pod Voglom
5.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj
6.
prostor za taborjenje
7.
žičnice Vogel Bohinj
8.-10. naselje Ukanc (s prevladujočo sestavo počitniških hišic,
hotelov in domov)

3.
4.
5.
6.
7.

gostilna Kramar z urejeno teraso in pomolom
ureditev trga pred cerkvijo sv. Janeza Krstnika
obnovitev mostu s spremenjeno prometno ureditvijo
ureditev zaliva s pomolom za privez čolnov
ukinitev parkirišča pri gostišču Pod Skalco z ureditvijo
prireditvenega prostora
8. ureditev dostopov do pomola ter poenotenje pomolov s celotno
potezo okoli jezera
9. ureditev pred cerkvijo sv. Duha
10. ureditev dostopov do pomola ter poenotenje pomolov s celotno
potezo okoli jezera
11. na mestu kampa ostaja samo plaža
12. kamp se prestavi čez cesto na sedaj obstoječe peščeno parkirišče
13. gozdnato in močvirnato območje se vpne na mestoma dvignjeno
pot z razglednimi in poučnimi točkami
14. urejena naravna plaža z omejeno smerjo gibanja.

Kot programske točke se predlaga:
1. razgledna točka na mestu opuščene ribogojnice
2. plaža s športno rekreacijskimi površinami

Poleg predlaganih posodobitev so predvidene tudi naslednje
ureditve, ki bodo zaščitile in vključevale varovanje prostora ter
izboljšale uporabniško vrednost:

Slika 55: Koncept ureditve širšega območja s programskimi smernicami
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4
5
3

2

ശ omogočanje stika z vodo z ureditvijo plaž, definiranostjo
kopališč, dostopnosti, povezanosti in dobro označenostjo poti,
povezanosti turističnih pomolov in pomolov za priveze plovil,
določitvijo točne lokacije za izpust čolnov v vodo itd.,
ശ ob obali jezera se umaknejo vsi moteči neestetski dejavniki, ki
degradirajo in znižujejo vrednost prostora,
ശ na močvirnatih tleh se uredijo dvignjene sprehajale poti
z razglednimi ploščadami in poučnimi tablami o biotski
raznovrstnosti izliva Save Bohinjke, vzpostavi se tudi nova brv na
zahodni obali.
Projektiranje poti ob Bohinjskem jezeru:
Severna pot se uredi zelo naravno, s čim bolj preprostimi in skladnimi
rešitvami, na predelih se uredi lesena, peščena pot, preveri se
možnost poti za ljudi s posebnimi potrebami. Na predelih, kjer so
kanali hudournikov, se uredi ustrezna rešitev z brvjo.
Južna pot pa se preuredi in zamenja pozicijo prometnice in pešpoti.
Ob prometnici se uredi kolesarsko stezo. Uredijo se dostopi do vode,
ki bodo uporabni tudi za gibalno ovirane.
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5.3 RAZVOJ OBLIKOVALSKE IDEJE
Celoten razvoj ideje je oblikovanje v sožitju z bogato bohinjsko
naravno in kulturno krajino. Iz obstoječe značilne kulturno
arhitekturne danosti tega prostora smo povzeli osnovno obliko
predlagane rešitve. Na obravnavanem območju domujejo značilni
simboli Slovenije, ki jim v Bohinju pravijo »stoh« oziroma stog
ali kozolec (Bohinj, 2019). Stogovi so posebni toplarji, ki so izkaz
večstoletne tradicije bohinjskega tesarstva. Ta edinstven zgodovinski
simbol je arhitekturno zasnovan s čistimi konstrukcijskimi linijami,
obdan z zanimivimi tehničnimi in likovnimi rešitvami. Enojni ali
dvojni kozolci so zgrajeni za točno določeno namembnost, in sicer
se na njih v času košnje suši in hrani seno. Navadno so v prostor
umeščeni v bližini naselij na poljih in travnikih.
Idejna zasnova rešitve je oblikovno izpeljana po načelu vključenosti
ohranjanja naravne in kulturne dediščine in funkcionalnosti
prostora. Oblikovalska ideja se je izklesala znotraj grajenih struktur
bohinjskega prostora. Te strukture so vključene v predlagano rešitev
kot preprosti prepoznavni oblikovalski vzorci tega območja. Ravno ti
vzorci so zanimivi za oblikovanje grajenih prvin v prostoru.

funkcionalnosti tako, da je na nekaterih predelih zaradi večjih
višinskih razlik reliefa potrebna ureditev prečnih poti, da se izogni
stopnicam. S tem se zagotovi možen dostop vsem obiskovalcem
do obale ali razglednih ploščadi. Prostor s tako ureditvijo se lahko
ponudi gibalno oviranim uporabnikom in mladim družinam. V idejni
rešitvi je najpogosteje uporabljen material les, ki je že stoletja
arhitekturni gradnik Bohinja.
Urbana oprema se povzame po že uveljavljeni urbani opremi
Bohinja, doda pa se še nekaj dodatne opreme: leseno sedalo na
zidcih, lesene tribune v travi in ponovna uporaba arhitekturnega
zavetišča (Atelje ..., 2018), ki se trenutno nahaja ob kolesarski poti v
Bohinju. Ker ima objekt že v osnovi določeno specifično lokacijo, je
tudi v nalogi prostor postavljen na premišljene lokacije.
Slika 57: Lesena arhitektura v osrčju bohinjske narave

Predlagana zasnova poti je po obliki podobna rastru lesenih škarij
pri bohinjskih stogih. Izpeljana je tudi v cilju doseganja čim večje

Slika 58: Leseno-kamnita arhitektura v osrčju bohinjske narave

Slika 56: Razvoj oblikovalske ideje iz grajenih struktur bohinjskega prostora (levo) in izpeljava funkcionalne rešitve premagovanja višinskih razlik (desno)
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Slika 59: Leseni toplarji in kozolci ali kot jim v Bohinju rečejo »stoh«
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5.4 PREDLOG UREDITVE POSAMEZNIH OBALNIH TIPOV
Sheme predstavljajo prikaz reševanja predhodno utemeljenih tipov
obal. S sivo barvo so označene sestavine tipov obale, ki se varujejo,
ohranjajo in zaščitijo, z oranžno barvo pa so predstavljene vse
sanacijske rešitve, ki se izvedejo tako, da se izboljša funkcionalnost ob
hkratni zaščiti krajine. Vsak tip obale se ureja z drugačnim režimom,
ki je določen glede na tip obale in njene posebnosti. Posamezne
podrobnejše ureditve so opisane in predstavljene v nadaljevanju
(Poglavje 6.6.).

Predlagane intervencije:
prometnica (javni in osebni promet z dovoljilnicami pod posebmim režimom)
shared speace - skupni prostor
kolesarska pot
sprehajalna pot
točke počitka, razgledne točke ob sprehajalni poti
kamp, umaknjen z obale

b
f
č
T11 – Peščeno prodnata obala
z večjimi skalami

b
b
c
T2 – Peščeno prodnata obala s
hudourniškimi vršaji

f
c
b
T1 – Peščeno prodnata obala z
večjimi skalami in hudourniškimi
vršaji

e
b
a
T3 – Peščeno prodnata,
preoblikovana in močvirnata
obala

H2

H1
H11
b
T10 – Peščeno prodnata obala

H10

H3
H9
H8

H7
H6

a
b
T9 – Peščeno prodnata obala z
močvirjem

b
c
b
T8 – Peščeno prodnata obala
s kampom in hudourniškimi
vršaji

e
b f
b
č
T7 – Peščeno prodnata, preoblikovana
obala z visoko travo, prometnico in
hudourniškimi vršaji

e
f
e
T6 – Preoblikovana obala s
prometnico in hudourniškimi
vršaji

Slika 60: Prikaz urejanja posameznih tipov obele z intervencijami v prostoru
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H5

H4

b
e
T4 – Peščeno prodnata
in preoblikovana obala z
dominanto ob prometnici

b

b
T5 – Peščeno prodnata in
preoblikovana obala ob
prometnici

e
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5.5 UREDITEV POTI S TOČKAMI RAZŠIRITVE

ohranjena severna pot

Obvodna pot se uredi po ključu poudarjanja ohranjanja narave z
vedutami ob jezeru. Ob izpolnitvi zadanih ciljev so posegi prijazni
do narave in stremijo k temu, da bo ureditev pripomogla k boljšemu
varovanju in zaščiti biotske raznovrstnosti, kulturne in naravne
dediščine ter krajinske strukture prostora. Celotna ureditev poti
se oblikuje tako, da je le-ta namenjena vsem uporabnikom, zato je
ob obvodni poti več postajališč za počitek in malico ter razglednih
točk in programskih središč. Do vseh točk imajo varen dostop tudi
kolesarji. Poti se okoli jezera nekoliko razlikujejo po zahtevnosti, saj delno
preoblikovana
se razlikuje tudi relief in pogostost obiskanosti.
zahodna pot
Na južni poti je pot najbolj dinamična in zanimiva – z veliko
postajališči in razglednimi točkami ter s programskimi središči, ki se
vrstijo eno za drugim. Severna pot je oblikovana drugače, na celotni
poti se nahaja le ena programska točka ter nekaj počivališč. Vzhodna
in zahodna pot pa sta si pri ureditvi najbolj podobni, in sicer se na
obeh pojavlja široka peščena pot z vmesnimi točkami (most, plaža
...) in urbano opremo.
A. Južna pot

delno
preoblikovana
vzhonda pot
močno problikovana južna pot

Slika 61: Koncept urejanja obvodne poti

B. Severna pot

C. Vzhodna in zahodna pot

Slika 62: Koncept urejanja južne poti (levo), severne obvodne poti (sredina) in zahodne ter vzhodne poti (desno)
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Slika 63: Situacija krajinskoarhitekturne ureditve obale Bohinjskega jezera
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5.6 PODROBNEJŠA UREDITEV
5.6.1 Trg pri cerkvi sv. Janeza Krstnika
Območje ob cerkvi sv. Janeza Krstnika je primarno namenjeno
motornemu prometu. Prostor je sestavljen iz:
ശ prometnice s slabo vidljivostjo,
ശ ozkega mostu, na katerem se zadržujejo vsi obiskovalci jezera
(motorni promet, pešci in kolesarji) in
ശ nekaj urejenih asfaltiranih parkirišč ob cerkvi.

Slika 64: Stanje prostora ob cerkvi sv. Janeza Krstnika

Na tem mestu je veliko pomanjkanje urbane opreme in prostora za
mirno opazovanje in fotografiranje znamenite dominante – cerkev
sv. Janeza Krstnika. V podani rešitvi je celoten prostor namenjen
zgolj pešcem in kolesarjem, ves motorni pomet pa se umika na novo
zgrajeno obvoznico. Pred spomenikom ob jezeru se uredi manjši
razširjen prostor s funkcijo trga, zasnovan z zelenim pasom in skrbno
vpeto ter stilsko urejeno urbano opremo. Trg se proti obali pretvori
v minimalistično terasasto razgledno ploščad z lesenimi elementi za

posedanje. Prostor je namenjen druženju, posedanju, srečevanju in
ogledovanju bohinjskih znamenitosti. S trga se lahko odpravimo po
urejeni peščeni poti proti vzhodni obali, kjer je locirano počivališče z
usmerjenim pogledom na most in obalo pri Ribčevem Lazu. Hkrati se
na bregu ob vodotoku Jezernica uredi razgledno točko s pogledom
na reko in edinstven most.

obodna obvodna pot
ukinitev motornega prometa ter zaščita znamenitega mostu
terasasta razgledna ploščad
odprti prostor -trg
ukinitev obstoječih parkirišč
cerkev sv. Janeza Krstnika
kolesarska pot v smer Stare Fužine
razgledna ploščad z razgledom na Jezernico

1:1000
Slika 65: Trenutno stanje obodne poti ob Bohinjskem jezeru do cerkve

Slika 66: Krajinskoarhitekturna ureditev trga ob cerkvi sv. Janeza Krstnika
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Slika 67: Prikaz krajinskoarhitekturne ureditve trga ob cerkvi sv. Janeza Krstnika
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5.6.2 Promenada ob Bohinjskem jezeru
Trenutni izgled prostora je asfaltirana prometnica, ki je locirana
tik ob jezeru in je v času turistične sezone preobremenjena tako z
motornim prometom kot kolesarji ter številnimi pešci.
Prostor je za pešca in kolesarja zelo nevaren in neugoden, saj:
ശ je prometnica speljana tik ob jezeru in s tem pešca ograjuje od
jezera in kazi pogled na cerkev, most in okoliške vedute;
ശ koridor za pešce je odmaknjen stran od bohinjskega naravnega
bisera;
ശ sedanja ureditev ne vključuje primerno označenih in s tem
varnih prehodov za pešce;
ശ najlepši pogledi na cerkev sv. Janeza Krstnika so prav s ceste;
ശ odsek je nevaren tudi za kolesarje, saj sploh ni ustrezne
kolesarske poti in si morajo kolesarji deliti sprehajalno pot s
pešci ali pa uporabiti prometnico z motornim prometom.

Predlagana rešitev prometnico oddalji od jezera. Tako se pridobi
zelo dragoceno območje, ki se nameni pešcem. Celotna zasnova je
prilagojena njim, saj omogoči pešcem najboljše spoznavanje obale
jezera in usmerja kakovostne poglede na prelepe okoliške vedute
gora. Rob obale se zasadi z lokalnim obvodnim rastjem, ohrani se
obstoječo vegetacijo. Obiskovalce se usmeri in omeji na zadrževanje
zgolj na promenadi in urejenih poteh ob njej. Med prestavljeno
prometnico, namenjeno lokalnemu avtobusu ter prometu pod
posebnim režimom, ter novo umeščeno promenado je zelen
parkovni pas s prepletenimi potmi. Nova zasaditev zastira pogled na
prometnico s promenade.
Ob promenadi se ohrani informacijsko točko, ki se vizualno poenoti
z vsemi drugimi objekti ob obali. Pri zlatorogovem spomeniku se v
zelenico vpnejo linijske lesene klopi z odprtim pogledom na jezero.

Poti se nato nadaljujejo proti prizorišču Pod Skalco. Odprto prizorišče
je namenjeno festivalom in dogodkom. Opremljeno je z enotnim
oblikovanjem ploščadi, gostinskega lokala, sanitarij ter drugimi
elementi urbane opreme, postavljene pod krošnje visokih dreves.

leseni pomol
promenada ob obali Bohinjskem jezeru
Slika 68: Trenutno stanje prostora na mestu predlagane promenade

zelen parkovni pas s prepletenimi potmi med promenado in prometnico

nova prometnica z uveljavitvijo novega prometnega režima

1:1000
Slika 69: Kip zlatoroga ob jezeru

Slika 70: Krajinskoarhitekturna ureditev promenade ob Bohinjskem jezeru
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Slika 71: Prikaz krajinskoarhitekturne ureditve promenade ob Bohinjskem jezeru
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5.6.3 Ureditev pri cerkvi sv. Duha
Glavna problematika trenutne ureditve, ki ovira, da bi prostor
izžareval svoj potencial, je:
ശ prometnica, ki ima glavno vlogo in s tem posledično omogoča
sicer nedovoljeno parkiranje na neurejenih bankinah in na
kotičkih v okolici cerkve;
ശ kolesarska pot ni vključena v ureditev;
ശ pešec se mora na posameznih mestih priključiti prometnici, zanj
ni poskrbljeno niti za varno prečkanje ceste;
ശ na obali je urejen lesen pomol, ki množično privablja obiskovalce,
vendar je dostop do njega otežen zaradi nujnosti prečkanja
ceste;
ശ dostop do obale ali pomola gibalno oviranim ni omogočen.

Slika 72: Stanje prostora ob cerkvi sv. Duha

Podana rešitev je oblikovna tako, da rešuje vse naštete nevšečnosti
trenutnega prostora. Na tem območju se vpelje nekakšen »shared
space« (skupni prostor), kjer se pešci in kolesarji združijo v režim, pri

katerem imajo pešci prednost. Zasnova s prepletenostjo poti
ponovno rešuje višinski problem dostopa do obvodnega prostora. S
prečno speljanimi potmi je omogočen dostop tudi gibalno oviranim,
družinam z majhnimi otroki ... Poti se razcepijo na več strani in s
tem opazovalcu omogočijo večjo prehodnost in gibanje v prostoru,
usmerjanje pogledov na severno stran jezera ter na cerkev. Ureditev
ob cerkvi je minimalistična, saj želimo poudarjati njeno veličastnost,
edina dodatna ureditev so leseni elementi, vpeti v relief, namenjeni
posedanju in počitku.

leseni pomol
obodna obvodna pot
kolesarska pot
prometnica s spremenjenim prometnim režimom
ambientalni prostor pri cerkevi sv. Duha

1:1000
Slika 73: Pogled proti jezeru s parkirišča ob cerkvi sv. Duha

Slika 74: Krajinskoarhitekturna ureditev ob cerkvi Sv. Duha
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Slika 75: Prikaz krajinskoarhitekturne ureditve ob cerkvi sv. Duha
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5.6.4 Podrobnejša ureditev obale pri kampu Zlatorog

Območje spada med problematičen del obale jezera, saj:
ശ kamp neposredno degradira obalo zaradi prekomerne
razširjenosti in umeščenosti v prostor;
ശ vidna preobremenjenost obalnega pasu jezera v času turistične
sezone;
ശ stara čolnarna, informacijska točka ter izposojevalnica čolnov so
zgolj še nekateri izmed neenotnih objektov ob jezeru.
V predlagani rešitvi se kamp v celoti premesti stran od jezera, na
drugo stran prometnice, ki vodi v Ukanc. Kamp se omeji in ga je
možno uporabljati zgolj kot šotorišče, ukine pa se možnost najema
parcele za avtodome in prikolice, za katere se predvidi mesto v
kampu Danica pri Bohinjski Bistrici. V kampu Zlatorog se zagotovi vso
infrastrukturo in uredi tudi prostor, namenjen igri tako najmlajšim
kot tudi starejšim.

Na območju, kjer je trenutno kamp, se obalo uredi v plažo z vsem
pripadajočim inventarjem. Z regulacijo obale se stremi k ohranjanju
naravne podobe in se vanjo minimalno posega. Uredijo se oblikovno
homogene sanitarije in slačilnice, hkrati pa se obnovi tudi čolnarna
v enotnem oblikovalskem stilu. Celotno območje je prepleteno
s pešpotmi, na katere se navezujeta tudi nov turistični pomol in
pomol za kopalce.
leseni pomol

Slika 76: Trenutno stanje območja ob kampu Zlatorog

plaža
čolnarna
prestavitev kampa in vzpostavitev naravne plaže
leseni pomol

mreža poti z različno težavnostjo

sanitariji

1:1000
Slika 77: Dolgi privlačni pogled iz kampa proti vzhodni obali

Slika 78: Krajinskoarhitekturna ureditev kampa Zlatorog
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Slika 79: Prikaz krajinskoarhitekturne ureditve območja s kampom
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5.6.5 Ureditev zahodne obale
Območje je med najbolj ohranjenimi deli. Problematičen del na
zahodni obali je predel, kjer se Savica izliva v jezero. Prečkanje reke
na tem območju je možno samo preko edinega lesenega mostu, kjer
se srečujejo pešci, kolesarji in motorni promet (lokalni obiskovalci
ali počitnikarji).
Prostor se opremi s peščenimi potmi in dvema novima lesenima
elementoma: lesenim pomolom in lesenim peš mostom. Ohranjajo
se že obstoječe poti. Do celotnega območja je možno dostopati po
ravninskih peščenih poteh, zagotovljeno je prehajanje tudi gibalno
oviranim, kolesarjem, družinam z majhnimi otroki. Lastnikom
počitniških hišic se uredi dostop s posebnim režimom z dovolilnicami.

Slika 80: Stanje prostora ob zahodni obali

leseni pomol

plaža

lesena brv

1:1000
Slika 81: Neskončni pogled iz zahodne obale proti vzhodu

Slika 82: Krajinskoarhitekturna ureditev zahodne obale
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Slika 83: Prikaz krajinskoarhitekturne ureditve zahodne obale
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5.6.6 Razgledni prostor za počitek in sprostitev
Obvodna obodna pot je na severni strani bolj zahtevna. Pot se vije
skozi gozdnato pobočje Pršivca. Ob poti je zapuščena in razpadajoča
ribogojnica, ki močno kazi podobo jezera. Na njenem mestu se uredi
prostor za počitek z razgledom na južno obalo in Vogel. Ribogojnico
se odstrani ter območje ponovno zasadi z lokalnimi drevesnimi
vrstami. Obstoječo gozdno pot se z obeh straneh podaljša proti
vodi, ob stiku z obalo se postavi lesena ploščad, ki je namenjena
poležavanju, sproščanju in počitku ob mirnem jezeru, stran od
vrveža. Ker je do razgledne ploščadi pot speljana večinoma po
obstoječi trasi, pot ni prilagojena za kolesarje in gibalno ovirane.
Prilagoditev ni možna zaradi nujnosti upoštevanja zakonodajnih
določil za ta tip območja.

Slika 84: Severna obala Bohinjskega jezera na območju opuščene ribogojnice

naravna pot

lesena klop ob poti

izpust za drevesa in grmovnice
lesena razgledna multifunkcijska ploščad

1:100
Slika 85: Območje opuščene ribogojnice

Slika 86: Krajinskoarhitekturna ureditev prostora za počitek in sprostitev z razgledom
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Slika 87: Prikaz krajinskoarhitekturne ureditve prostora za počitek in sprostitev z razgledom
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5.7 SESTAVNI DELI UREDITVE Z DETAJLI
5.7.1 Leseni elementi

•

Predlagana rešitev vsebuje niz specifičnih detajlov, ki so predstavljeni
v nadaljevanju:

Klop je sestavni del urbane opreme, zbrane v katalogu urbane
opreme (Katalog, 2018). Bohinjska vaška klop je element, ki
upošteva bohinjsko lesarsko in fužinarsko tradicijo. Pojavlja se v
celotnem konceptu opremljanja zasnovanih poti. Njene glavne
vloge so členitev prostora, ločevanje površin, usmerjanje pogledov,
odpiranje in zapiranje pogledov ter mesto za počitek in sprostitev.

•

Linija v tlaku

Mestoma se uporabi pri ureditvi lesena ločnica, linijska meja med
dvema tlakoma. Hkrati ima linija vlogo vodenja in usmerjanja poti.

Bohinjska vaška klop

•

les
podložna konstrukcija
podložni beton
tamponski drobljenec
kamniti nasipni material
Slika 88: Tloris (zgoraj) in prerez (spodaj) lesenega tlaka s stikom betona

Klop v sklopu zidca

Zaradi velike razgibanosti reliefa je potrebno na promenadi in trgu
ob cerkvi sv. Krstnika posegati z izgradnjo nizkih podpornih zidcev,
saj je s tem omogočena pot tudi gibalno oviranim, hkrati pa se
omeji gibanje na zgolj predvideno pot ter se ohranja zeleni pas
med ureditvijo in jezerom. Na zidec se pritrdi leseno sedalo in tako
omogoči posedanje s prelepimi razgledi na jezero.

leseno sedalo
betonski prefabrikat na zidcu
metličen beton
podložni beton
tamponski drobljenec
kamniti nasipni material
Slika 89: Obstoječa lesena klop (Katalog ..., 2018)
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metličen beton
podložni beton
tamponski drobljenec
kamniti nasipni material

Slika 90: Leseno sedalo na podpornem zidu tlors (zgoraj) in prerez (spodaj)
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•

Pomol

temelj

konstrukcija

lesen pomol

Pomol spremeni prvotno obliko, ohrani pa funkcionalni namen in
lokacijo. Oblikovanje vseh pomolov se spremeni in omogoči potniškim
ladjicam, da enostavno izkrcajo in vkrcajo nove obiskovalce. Pomol
je izdelan iz lesa, da se lepo vpne v naravno okolje.

Slika 91: Lesen pomol tlors (zgoraj levo), prečni prerez (zgoraj desno) in vzdolžni prerez (spodaj)
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•

Paviljon

Paviljon je namenjen počitku in zavetju, trenutno dopolnjuje
kolesarsko stezo iz Bohinjske Bistrice do Srednje vasi. Paviljon je
primeren tudi za okolico Bohinjskega jezera. V rešitvi se uporablja
odprto počivališče arhitekta Ostana (Atelje ..., 2011). Ker pa je
prostor ob jezeru relativno velik, je potrebno zadostiti vsem
potrebam obiskovalcev glede sanitarij, slačilnic, čolnarne, počivališč,
informacijskih točk. Paviljon se zato uporabi kot glavno oblikovalsko
izhodišče. Z dodajanjem lesa se paviljon ustrezno zapira in se mu
tako omogoči menjava namenske rabe ter opredeljene dodatne
funkcije.
Slika 92: Počivališče s spremljajočo opremo ob kolesarski poti (Atelje ..., 2011)

Slika 93: Prostor za počitek in sprostitev tlors (zgoraj), vzdolžni prerez (spodaj levo) in prečni prerez (spodaj desno)
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•

Lesena čolnarna

piloti

temelj konstrukcija

lesena čolnarna

Čolnarna posnema oblikovno izhodišče paviljona in se uredi z vso
pripadajočo potrebno opremo za čolnarne. Objekt se v celoti zapre,
stranica ob jezeru je premična, tako da se lahko po potrebi odpira in
zapira. Znotraj čolnarne so prekati za čolne. Oprema omogoča tudi
dviganje in spuščanje, čiščenje ter skladiščenje čolnov.

Slika 94: Čolnarna prostorski prikaz (zgoraj levo), tlors (zgoraj desno), prečni prerez (spodaj levo) in vzdolžni prerez (spodaj desno)
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•

Smerokaz

Usmerjevalni sistem je oblikovan iz lesene deske in kovinskega
zaključka, v katerem je vrezana številka poti. Smerokaz je postavljen
na kovinski drog (Katalog ..., 2018).

•

Informacijski sistem – informacijska tabla

Informacijske table so uporabljene za obveščanje in podajanje
ključnih informacij o prostoru. Poleg informacijskih tabel se poenoti
tudi oglasne deske v podobnem slogu (Katalog ..., 2018).

•

Smetnjak

Oblikovanje smetnjaka omogoča ločevanje smeti v dveh ločenih
prekatih. Na vrhnjem delu smetnjaka se nahaja površina za ugašanje
cigaret. Za material sta uporabljena les in kovina (Katalog ..., 2018).

Slika 97: Smetnjak (Katalog ..., 2018)

•

Stojalo za kolesa

Stojalo za kolesa ima dve vlogi – na nosilcih je možno parkirati kolo,
zgornji lesen del pa uporabiti kot klop (Katalog ..., 2018).

Slika 95: Kažipot (Katalog ..., 2018)

Slika 96: Informacijska tabla (Katalog ..., 2018)
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6.7.2 Tlak

tamponski drobljenec
kamniti nasipni material

Slika 99: Tloris in prerez asfaltnega tlaka in peščene sprehajalne poti

tamponski drobljenec
kamniti nasipni material

metličen beton
podložni beton
tamponski drobljenec
kamniti nasipni material

Slika 100: Tloris in prerez stika betonskega tlaka in peščene poti
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stopnice metličen beton
podložni beton
tamponski drobljenec
kamniti nasipni material
Slika 101: Tloris in prerez stopnic s stikom lesenega in betonskega tlaka

beton

stopnice ter stik lesa in betona

betonske stopnice

•

les

beton

robnik

asfalt

robnik
asfaltna zmes
tamponski drobljenec
kamniti nasipni material

metličen beton (shared space, sprehajalna pot ob vozišču)

peščena pot

•

asfalt (obstoječe vozišče, kolesarska steza - obstoječa
sprehajalna pot)

peščena pot

•
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6 RAZPRAVA
Bohinj spada med tiste slovenske prostore, kjer poselitev in komercialno izkoriščanje nista prekrila in
zasenčila naravne in kulturne dediščine. Želja po ohranitvi in celostni ureditvi obale Bohinjskega jezera je
bila glavni faktor pri izbiri obravnavanega območja. V nalogi je bilo veliko časa posvečenega prostorskim
analizam in inventarizaciji, saj je krajina zaradi svoje lege, reliefa, vegetacije, dejavnosti vodotokov ter
naravne in kulturne dediščine izjemno specifična. Ugotavljanje stanja prostora in temeljite prostorske
analize so za tako ranljiv prostor nujne, saj se na njihovi podlagi lažje utemelji in argumentira predlog
rešitve.
Glavno vprašanje, ki se zastavlja skozi celotno delo, je: kako poiskati ustrezen način urejanja obvodnega
prostora obale Bohinjskega jezera tako, da se bo predlagana ureditev ujela v obstoječe naravne in kulturne
danosti po načelu vzdržnega, uravnoteženega in usklajenega razvoja. Pri oblikovanju sta kot ključna
problema obravnavanega območja izpostavljena naraščajoči promet in hitro povečevanje turističnega
obiska. Slednji je v interesu lokalnih prebivalcev, saj pomeni pomemben vir dohodkov, zlasti glede na
omejitve razvoja drugih gospodarskih dejavnosti zaradi specifike TNP-ja, lege in dostopnosti.
S pomočjo terenskega ogleda je izdelana podrobna analiza značilnosti obale Bohinjskega jezera. Obalno
območje razdeljeno na 11 obalnih tipov, ki se med seboj razlikujejo glede na sestavne dele (podoba/
struktura, program, ohranjenost narave). Izkazalo se je, da se obalni tipi med seboj zelo razlikujejo glede
na lego, relief, hudourniško aktivnost in človeške posege. Največje razlike se pojavljajo med severnim
in južnim delom obale. Južni del je zaradi prometnice in posledično človekovih posegov bistveno slabše
ohranjen in zaradi trenutne ureditve precej bolj obremenjen kot severni del, kjer je naravna ohranjenost
precejšnja. Določitev obalnih tipov je omogočila lažje odločanje o ureditvi obale in zagotavljanju njene
celovitosti.
Rešitev umirja trenutne prometne težave in hkrati prinaša ureditev, ki je primernejša za vse obiskovalce.
Umik avtomobilskega prometa razbremenjuje okolje, hkrati pa z načrtovanimi površinami za pešce
in kolesarje omogoča večjo dostopnost do jezerske obale. Z ureditvijo prepletenih poti in sistemom
informacijskih tabel se obiskovalce usmeri, pouči in omeji na njih in s tem prekine zdajšnji trend
»shojenih« poti ter tako dodatno zaščiti priobalno vegetacijo. Na celotni južni obali bo dostop omogočen
tudi gibalno oviranim in družinam z majhnimi otroki, ki v trenutni ureditvi nimajo ustrezne oziroma njim
prilagojene infrastrukture. Za dnevne obiskovalce se poskrbi z uvedbo javnega prevoza, ki se razvije
glede na okoljske standarde (električni pogon). Za obiskovalce, ki bi radi ob jezeru preživeli več dni, se
omogoči poleg obstoječih turističnih kapacitet razvoj kampa Zlatorog na novi lokaciji na način bivanja v
šotorih, kar je za okolje manj obremenjujoče kot prikolice in avtodomi. Njim se nameni razširjen kamp v
Bohinjski Bistrici.
Uvedba predlagane rešitve predvideva spremembe v organizaciji turističnega obiska, kar omogoča razvoj
vzdržnega turizma, ki ne bo imel tako velikih negativnih vplivov na naravno okolje. Slednje je prav tisti
element, ki privablja obiskovalce. S premišljeno zasnovo, ki obiskovalce vodi (sprehajalna pot) oziroma
zadržuje ob obali jezera (razgledne ploščadi, počivališča), se obiskovalce tudi ozavesti o njegovem
prispevku k ohranjanju okolja.
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7 POVZETEK
Namen magistrske naloge je poiskati ustrezen način urejanja obvodnega prostora obale Bohinjskega
jezera tako, da se bo predlagana ureditev ujela v obstoječe naravne in kulturne danosti po načelu
vzdržnega, uravnoteženega in usklajenega razvoja. Ob uporabi omenjenega načela oblikovanja se kot
ključna problema obravnavanega območja izpostavi obstoječo ureditev naraščajočega prometa, ki kazi
podobo in onesnažuje okolje, ter hitrega povečevanja turističnega obiska, kateremu trenutna ureditev ne
sledi. Ohranitev okolja, ustrezna infrastruktura za nadaljnji razvoj in s tem nadaljnje povečanje turistične
dejavnosti so cilji, ki so tudi v interesu lokalnih prebivalcev, katerim turistične dejavnosti predstavljajo
pomemben vir dohodkov, predvsem zaradi omejitve razvoja drugih gospodarskih dejavnosti zaradi
specifike TNP-ja.

Na podlagi prostorskih analiz in preučenih tujih referenčnih zgledov reševanja podobnih krajinskih izzivov
z nalogo ohranjanja narave (MacKenzie Falls Gorge Trail, The Grand Voyeux Regional Nature Reserve,
Lillefjord Rest-stop, Wald Berlin Klima – Exhibition in the Forest, Lammassaari Boardwalk – Finska) v
nalogi predlagana rešitev temelji na:
ശ omejitvi motornega prometa;
ശ poudarku na dostopnosti za pešce in kolesarje;
ശ ponovni uporabi arhitekturne rešitve (Ostan Pavlin) in poenotenju infrastrukture ter urbane opreme;
ശ dosledni uporabi naravnih materialov, s poudarkom na lesu;
ശ upoštevanju prvin kulturne dediščine.

V obstoječi situaciji ima na južno obalo jezera velik vpliv preblizu jezera speljana prometnica. Trenutna
ureditev daje prednost motornemu prometu, s čimer kazi podobo jezera in okolice za obiskovalce. Ti so
prikrajšani za neoviran dostop do obale (manjkajoči prehodi), hkrati pa so primorani k opazovanju jezera
izza prometnice. Prav tako so iz ureditve popolnoma izvzeti kolesarji, saj ti nimajo ustrezne (kolesarjem
namenjene) infrastrukture.

Predlagana rešitev tako omogoča dolgoročen vzdržen razvoj turizma ob ohranjanju kulturne dediščine ter
naravno podobo jezera z bogato biotsko raznovrstnostjo. Umik cestnega prometa razbremenjuje okolje
in tako naredi velik korak k ohranitvi narave. Z umikom motornega prometa se tako pridobi prostor, ki
se ga nameni skupni rabi kolesarjev in pešcev in ki jim hkrati omogoča večjo dostopnost do jezerske
obale ter vedute na samo jezero. Z uvedbo »zelenega«, okolju prijaznega javnega prometa po na novo
zasnovani ožji prometnici se poskrbi za prevoz enodnevnih obiskovalcev, avtomobilom pa se nameni
nova parkirišča v Ribčevem Lazu in Stari Fužini.

Obala Bohinjskega jezera infrastrukturno ni primerno urejena za naraščajoči obseg turizma. Pojavljajo
se okoljski in estetsko funkcionalni problemi, kot so nenadzorovana širitev kampa v neposredno bližino
obale in pojavljanje številnih neoznačenih »shojenih« poti, ki uničujejo priobalno vegetacijo.

Načrtovan razvoj kampa Zlatorog, ki bo z novo ureditvijo prestavljen stran od obale in bo namenjen
izključno bivanju v šotoru, prav tako predstavlja usmeritev k čim manjši obremenitvi okolja jezera.
Prikolicam in avtodomom se nameni razširjen kamp v Bohinjski Bistrici.

Ob iskanju rešitve so upoštevane zakonske omejitve, ki jih narekuje specifična lokacija Bohinjskega jezera:
ശ Zakon o Triglavskem narodnem parku
ശ Varstvo narave (Natura 2000, naravne vrednote)
ശ Varstvo kulturne dediščine (memorialna, stavbna, vrtnoarhitekturna dediščina, arheološko najdišče,
vplivno območje in spomeniki)
ശ Ostale omejitve v prostoru (območje varovanih gozdov, poplavna območja, erozijsko območje in
območje hudournikov)
ശ Namenska raba prostora (OPN)
ശ
Pri oblikovanju rešitve so upoštevani še:
ശ Vodni sistem
ശ Relief
ശ Grajeni elementi v prostoru
ശ Uporabniki prostora
ശ Prometna infrastruktura in dostopi

Rešitev vsebuje tudi poenotenje urbane opreme in infrastrukture. Izhaja iz prevladujočega naravnega
elementa: lesa. Tako so urejene poti, klopi, pomoli, čolnarna, razgledne ploščadi ter drugi elementi
opreme.
Uvedba predlagane rešitve sicer predvideva spremembe v organizaciji turističnega obiska, a hkrati to
omogoča razvoj vzdržnega turizma, ki ne bo poškodoval naravnega okolja. Slednje pa je prav tisti element,
ki privabi obiskovalce. Z zasnovo razglednih ploščadi, točk za sprostitev ter urejenostjo sprehajalnih poti
in urbane opreme se obiskovalce informira oziroma ozavesti tudi o njihovem prispevku k ohranjanju
okolja ter se jih zadržuje na delih obale jezera, kjer se povzroča najmanj negativnih vplivov na okolje. Kjer
je obalni prostor bolj ranljiv, so čezenj speljane le poti.

Za pripravo ustrezne rešitve so izvedene tudi analize: zaznavna in strukturna analiza ter podrobno
opredeljene tipične značilnosti obale.
Osnovna iztočnica pri iskanju ustreznega predloga je bila, da je Bohinjsko jezero privlačno prav zaradi
bogate narave in kulturne dediščine. Kakršenkoli poseg v krajino mora biti prilagojen vsem naštetim
omejitvam in skladen z obstoječo kulturno dediščino.

69

Kimovec T. Krajinskoarhitekturna ureditev obale Bohinjskega jezera. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2020

9 VIRI
Akcijski načrt urejanja prometa v Bohinju. 2018. Občina Bohinj.
https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/116158Akcijski%20na%C4%8Drt%20umirjanja%20
prometa%20v%20Bohinju.pdf (februar 2019)

Načrt upravljanja Triglavskega narodenega parka 2016-2025. 2016.
https://www.tnp.si/assets/Javni-zavod/Nacrt-upravljanja/JZ-TNP-Nacrt-upravljanja-TNP-2016-2025.
pdf (oktober 2018)

Atelje Ostan Pavlin. 2011. Projekt: Kolesarska pot Bohinj.
https://www.ostanpavlin.si/ (februar 2019)

Naravni parki Slovenije
https://www.naravniparkislovenije.si/slo/zanimivosti/mab-clovek-in-biosfera (december 2019)

Bohinj. 2019.
https://www.bohinj.si/ (november 2019)

Naravnovarstveni atlas Zavoda Republike Slovenije. 2013.
https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/ (april 2019)

Direktiva Sveta (ES) št. 2009/147 z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic. 2009.
Uradni list Evropske unije, L 20/7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147 (maj 2019)

Natura 2000. prostorski podatki. 2019
http://www.natura2000.si/index.php?id=45 (april 2019)

Direktiva Sveta (EGS) št. 92/43 z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst. 1992. Uradni list Evropske unije, L 206: 102 - 145
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043 (maj 2019)
Geografski terminološki slovar. 2005. Kladnik, D., Lovrenčak, F, Orožen Adamič, M., Humar,
Košmrlj-Levačič, B. (ur) Ljubljana Založba ZRC, ZRC SAZU: 451 str.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:31992L0043 (maj 2019)
Hansen Partnership. 2013.
http://www.landezine.com/index.php/2015/11/mackenzie-falls-by-hansen-partnership/
(november 2019)
hochC Landschaftsarchitekten. 2015-2016.
http://www.landezine.com/index.php/2017/07/wald-berlin-klima-exhibition-in-the-forest-byhochc-landscape-architects/ (november 2019)

Nomaji, 2016
http://www.landezine.com/index.php/2019/02/lammassaari-boardwalk-by-nomaji/ (november
2019)
Ogrin D., Bartol B., Dešnik S., Habljan J., Hudoklin J. 1999. Izjemne krajine v Sloveniji. Ljubljana, Urad za
prostorsko planiranje, Ministerstvo za okolje in prostor: 30 str.
https://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2018/10/Izjemne-krajine-Slovenije_
Ogrin_1999-1.pdf (april 2019)
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. 2004. Ur. l. RS, št. 111/04
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6035 (april 2019)
Priloga k Akcijskemu načrtu urejanja prometa v Bohinju. 2018. Občina Bohinj.
https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/116159Akcijski%20na%C4%8Drt%20umirjanja%20
prometa%20v%20Bohinju%20-%20Priloga%201%20analiza%20stanja.pdf (februar 2019)

Katalog urbane opreme za območje občine Bohinj. 2018. Bohinj.
https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/139367Katalog%20urbane%20opreme%20za%20
obmo%C4%8Dje%20ob%C4%8Dine%20Bohinj.pdf

Prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj (dopolnjen osnutek).
2017. Občina Bohinj.
https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/107009Prve_spremembe_in_dopolnitve_Obcinskega_
prostorskega_nacrta_Obcine_Bohinj_-_cistopis_odloka.pdf (november 2019)

Lovrenčak F. 1999. Pedogeografske in vegetacijskogeografske značilnosti Julijskih Alp. Dela. 13: 77-87
https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/1255/1059

Pushak. 2006
http://www.landezine.com/index.php/2010/10/lillefjord-rest-stop/ (april 2019)

Melik A. 1954. Slovenija. knj. 1, Slovenjski Alpski svet. Ljubljana, Slovenska Matica: 606 str.

Strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 2025+. 2017.izd. K&Z, Svetovanje za razvoj d. o. o. Občina
Bohinj: 61str.
https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/106589Strategija%20trajnostnega%20razvoja%20
Ob%C4%8Dine%20Bohinj%202023.pdf (november 2019)

Mušič V.B. 1997. Velika preizkušnja našega krajinskega varstva. Urbani izziv, 32, 33: 74-78

70

Kimovec T. Krajinskoarhitekturna ureditev obale Bohinjskega jezera. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2020

Strategija turizma v Bohinju - Analiza in diagnoza. 2012.
https://issuu.com/bohinj/docs/strategija_turizma_v_bohinju_analiza_in_diagnoza/86 (marec 2019)

Zakon o vodah (ZV-1). 2002. Ur. l. RS, št. 67/02
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/37466 (maj 2019)

Študija možnosti zapor v TNP, prometna študija Bohinja kot osnova in možnost vzpostavitve
posameznih delov dostopnosti poti do naravnih in kulturnih vrednot v območju Triglavskega
narodnega parka in na njegovih robovih. 2010. izd. PNZ. Ljubljana, Občina Bohinj: 137 str.
https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/104068Elaborat%20%C5%A1tudija%20			
mo%C5%BEnosti%20zapor%20v%20TNP.pdf (april 2019)

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
http://www.zrsvn.si/sl/ (november 2019)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2019
http://www.zvkds.si/sl (marec 2019)

Territoires Landscape arhitects. 2012-2014
http://www.landezine.com/index.php/2019/02/the-grand-voyeux-regional-nature-reserve-byterritoires/ (april 2019)
Topia landskapsarkitekter. 2011-2013
http://www.landezine.com/index.php/2018/05/strandskogen-arninge-ullna-by-topia/ (april 2019)
Triglavski narodni park. 2019
https://www.tnp.si/ (april 2019)
Umirjanje prometa v Julijskih Alpah. 2009. Občina Bohinj, Cipra Slovenija, Mlekuž Consulting: 132 str.
http://dok.kranjska-gora.si/aktualno/UMIRJANJE%20PROMETA%20V%20JULIJSKIH%20
ALPAH%20-%20koncna.pdf (november 2019)
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). 2004. Ur.l. RS, št. 49/04
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED283 (maj 2019)
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. 2005. Ur. l. RS, št. 39/15
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3176 (maj 2019)
Zakon o ohranjanju narave (ZON). 2004. Ur. l. RS, št. 96/04
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600 (maj 2020)
Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1). 2010. Ur. l. RS. št. 52/10
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5487 (maj 2019)
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). 2017. Ur. l. RS, št. 61/17
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341 (januar 2020)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). 2008. Ur. l. RS, št. 16/08
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144 (januar 2020)

71

Kimovec T. Krajinskoarhitekturna ureditev obale Bohinjskega jezera. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2020

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorici doc. Darji Matješec, ki mi je vodila in usmerjala na poti ustvarjanja
magistrskega dela.
Hvala recenzentu prof. dr. Davorinu Gazvodi in predsednici komisije prof. dr. Mojca Golobič za recenzijo
magistrske naloge.
Na koncu se zahvaljujem vsem najbližjim in prijateljem, ki so mi stali ob strani skozi vsa leta študija vse
do zaključnega dela.

