
STARA FUŽINA
SVET POD TRIGLAVOM

V središču Stare Fužine se v smeri glavne poti pred vaškim 

mostom odpre eden najlepših vaških pogledov v Sloveniji. 

V sredini se nad dvojnim sedlom, zgoraj ob Toscu in spodaj 

med strmo streho vaške hiše (KULTURA) pobočjem Studora 

(NATURA) v daljavi pokaže Triglav. Osrednjo os kompozicije 

predstavlja kontrapunkt med Triglavom in Mostnico, goro 

in reko, najvišjim in najglobljim, vidnim in nevidnim. 

Na ta pogled je uglašen novi trg v Stari Fužini. 

 

S celovito prenovo je trg pred kulturnim domom v Stari 

Fužini dobil sodoben značaj in hkrati ni izgubil stika  

s tradicionalnimi vrednotami stare vasi. Potopljeni pločniki 

skozi celo naselje omogočajo deljeno rabo pešcev, kolesarjev 

in voznikov, sproščajo poglede, ker ni treba paziti na ostre 

robove pločnikov in dajejo prednost vasi ne cesti. Betonski 

tlak, obdan s pasom kock v osrednjem prostoru trga  

je tridelen, tako logično poveže traso ceste s terasama  

na vsaki strani, hkrati pa se tudi simbolno naveže  

na tripartitno strukturo Triglava. 

 

Oživljeni Aljažev stolp z roba trodelnega trga ne poudarja 
samo enega najlepših pogledov na Triglav, temveč poglablja 
tudi vpogled v Zlatorogovo kraljestvo...

 

Ureditev vaškega jedra v Stari Fužini je del operacije Zelene rešitve. 
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja ( EKSRP), pristop CLLD - izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Izdajatelj: Turizem Bohinj, junij 2020. Produkcija: Nimbus d.o.o. Kranj,  

Foto: Tomaž Sedej. Vodilni partner operacije: BSC Kranj. 



Vas je pridobila tri sodobna avtobusna postajališča, ki so izpeljana 
iz tradicionalne kožarice, začasnega zavetišča gozdarjev in 
oglarjev. 
 

Novo informacijsko središče z lopo, tesanimi bruni in 
tradicionalnim „vaštrom“ spominja na tipični bohinjski stan, 
ki ga lahko srečamo na planinah. Preprosta oblika s pokritim 
predprostorom povezuje lokalno in globalno tradicijo, saj se 
navezuje tudi na prvobitni sveti prostor, starogrški megaron. 

Lipa s kamni opozarja na balvane, ki so tako pretresljivo raztreseni 
in razpostavljeni po celi vasi.  
Z možnostjo sedenja pod lipo navzven in navznoter draži in 
druži „srenjo celo“ za zbranost skupaj in v sebi, za pogovore in 
„govorance“ ... 


