
S celovito prenovo javne površine ob potoku Bistrica je 

prostor dobil sodoben značaj, hkrati pa ni izgubil stika 

s tradicionalnimi vrednotami stare vasi. Oblikovno se 

navezuje tako na ureditev središča Bohinjske Bistrice, 

ki ima bolj mestni značaj, kot na ureditev manjšega 

vaškega trga ob kapelici.

Prostor je urejen z novimi tlaki, urbano opremo ter 

dodatnimi zasaditvami in tako ne bo več služil kot 

neurejena parkirna površina, ampak tudi kot prostor 

za počitek in sproščanje prebivalcev.

Z ureditvijo se je povečala prostorska prepoznavnost in 

kvaliteta bivanja v naselju ter možnost za raznovrstne 

interpretacijske vsebine, ki bodo pripomogle 

k povečanju zavesti o vlogi in pomenu biotske 

raznovrstnosti, pomenu ohranjanja naravnih vrednot 

in habitatov v naseljih.
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Ureditev  javne  površine ob  
naravni  vrednoti  Bistrica 

Občina Bohinj je del Julijskih Alp in je prepoznana 

po arhitekturni identiteti podeželskih naselij, značilni 

kulturni krajini, ohranjeni naravi, velikem številu 

naravnih vrednot, bogastvu voda in gozdov, veliki 

biotski raznovrstnosti in raznovrstnosti naravnih 

procesov.

Bohinjska Bistrica je največje naselje ter upravno, 

gospodarsko in turistično pomembno središče Bohinja, 

obenem pa najpomembnejše zaposlitveno središče 

v občini. Ker je naselje zelo podvrženo razvojnim 

pritiskom, je načrtovanje prostorskega razvoja tu še 

toliko bolj pomembno. 

Ljudje s svojimi dejavnostmi spreminjamo naravno 

okolje. Vse gradnje in ureditve so posegi v naravo, 

ki vplivajo na spremembe naravnega stanja reliefa, 

rastlinskega pokrova in živalskega okolja. Odmik od 

narave je najbolj očiten prav v naseljih.  

Pri usmerjanju razvoja in posegih v prostor je zato 

ključno, da se obstoječe prepoznavne značilnosti 

naselja ohranijo in da se vzpostavi izjemnost teh 

prostorov kot celote, med njimi tudi zelenih površin in 

obvodnih prostorov.

Obvodni prostori ob vodotokih so eni od 

najpomembnejših značilnosti in potencialov zelenih 

površin v Bohinjski Bistrici, ki pa so v določenih 

primerih premalo izkoriščeni, v največji meri pa tudi 

neurejeni. Potrebna je njihova tako vsebinska kot 

oblikovna nadgradnja.


