
 

 

prostoRož: Oživitev Triglavske ceste, Bohinjska Bistrica 

Dolgoročna ureditev in kratkoročna revitalizacija industrijskega območja 

 

V številnih manjših naseljih kljub hitremu razvoju novih oblik dela, kulturnega udejstvovanja in 

druženja pogosto manjkajo prostori, ki bi služili kot kreativna in podjetniška stičišča. Priložnost 

za vzpostavitev teh prostorov predstavljajo degradirana industrijska območja. Občina Bohinj se 

spopada s situacijo, kjer so vsi obstoječi prostori zasedeni s turističnimi dejavnostmi. Širše 

območje železniške postaje v Bohinjski Bistrici ob Triglavski cesti predstavlja prostor, kjer se 

lahko razvijejo novi prostori za mlade podjetnike in kreativce. 

 

Neprofitni urbanistični studio prostoRož je pripravil celovit načrt revitalizacije območja ob 

železniški postaji, izdelal načrt prenove nabrežja Belice, in skupaj s prebivalci izvedel 

kratkoročno programsko revitalizacijo Gradbene (območje nekdanjega Gradbenega podjetja 

Bohinj). Predstavitev bo zajemala kratko, 10-minutno predstavitev vseh treh pristopov k oživitvi 

območja.  

 



Oživitev Triglavske ceste, Bohinjska Bistrica
Dolgoročna ureditev in kratkoročna revitalizacija industrijskega območja



prostoRož

15 let izkušenj -  100 projektov

Delovanje v javnem interesu 

na področju prostora

Nagrada Zlati svinčnik za odlično 

arhitekturno izvedbo

Strokovna ekipa: arhitekti, 

komunikolog, socialni pedagog, 

antropolog
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Javna razprava 
Delavnica
Tiskani materiali
Javna razgrnitev
Intervju
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Triglavska cesta

Odprtje Bohinjskega predora Industrijsko območje



Triglavska cesta

Prostor ob Belci Prostor ob železniški postaji Objekti bivše Gradbene



novo prometno vozlišče

včeraj jutri

Triglavska cesta



Projekt

sestanki z občino

pregled občinskih strategij in tekočih projektov ter načrtov

sestanki z zainteresiranimi prebivalci





Ureditev potniškega terminala

Parkovna ureditev ob Belici

Kratkoročna programska revitalizacija - Gradbena
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Ureditev potniškega terminala

Parkovna ureditev ob Belici

Kratkoročna programska revitalizacija - Gradbena



januar - februar 2019

Analiza prostora in pregled 
strategij

marec - april 2019

Sestanki z lokalnimi deležniki in 
prebivalci

maj 2019

Delovna akcija v Gradbeni

januar 2020

Dan odprtih vrat - možnost 
najema pisarniških prostorov

junij 2020

Otvoritev galerije Kamra

danes

Gradbena

Večina prostorov oddanih - 
destilarna, tiskarna, pakirnica 
sladkorja in druga manjša 
podjetja

















Kaj prinašajo
kreativni prostori
v občinah?





Telliskivi, TallinnPoligon, Ljubljana

NDSM, Amsterdam Tapetenwerk, Leipzig



Kreativni placemaking & vpliv na ekonomski razvoj

● Prihodki prebivalcev ostajajo v lokalnem okolju in po njem krožijo

● Omogoča ponovno rabo praznih in slabše izkoriščenih območij, stavb in infrastruktur

● Ustvarja delovna mesta za lokalne organizacije in priložnosti za kulturne aktivnosti

● Povečuje podjetniško vrednost umetnikov in oblikovalcev, ki delujejo na območju

● Razvija in uri naslednjo generacijo kulturnih delavcev

● Privablja in zadržuje tudi podjetja in posameznike, ki niso nujno povezani s kreativnimi dejavnostmi

  Vir: Creative Placemaking White paper



Vabljeni na zeleno streho na Osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju
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