
SINTEZNA UREDITEV OBMOČJA OB JEZERNICI 
 
Prenova obstoječega objekta ob mostu 
Predlagana je celostna prenova obstoječega objekta ob mostu, ureditev prostorov za 
zadrževanje (terase), ureditev vstopno-izstopnega mesta na brežini Jezernice in povezovalnih 
površin.  Prenova objekta se prilagodi plastnicam terena in obstoječi vegetaciji, vzpostavi se 
poglede proti reki, cerkvi Sv. Janeza ter proti mimoidoči povezovalni poti (na južni strani), ki 
se navezuje na trg. 
(Glede na hidrotehnično poročilo, bi bilo morda objekt dobro v celoti zamakniti iz območja 
letnih poplav in narediti novo zasnovo.) 
 
Jasa na območju bivše čistilne naprave, novi most  
Na območju so predvideni trije objekti turističnih in servisnih vsebin (predlogi: objekt s 
sanitarijami, lokal, športno-informacijski center s shranjevalnimi kapacitetami, 
preoblačilnice, garderobe z omaricami, prodajalna spominkov, »Bohinjskega«, ipd. ).  
Na območju jase se uredi manjše podeste, namenjene sedenju, druženju, počitku, piknikom 
itd.  Oblikuje se jih lahko nivojsko. 
 
Glede na ožino obstoječega mostu čez Suho se predlaga ureditev ozkih brvi čez strugo, ki se 
lahko različno uporabljajo tudi v času prireditev v strugi (postavitve, instalacije itd.) in 
postavitev mostičev (kot del ureditve festivala, hkrati pa prehod čez strugo). 
 
Park štirih srčnih mož 
Območje ureditve ob skulpturi štirih srčnih mož je reprezentančna parkovna površina, ki naj 
se v oblikovalskem in funkcionalnem smislu prenovi. Z ureditvijo se vzpostavlja povezave 
proti cesti (avtobusni postaji), prostoru ob Jezernici in severni jasi s programi (wc, lokal, itd.).  
 
Za ureditev območja se pridobi ustrezno projektno dokumentacijo, vključno z načrtom 
krajinske arhitekture. Izhodišča za krajinsko ureditev parka so:  

- celostna zasnova krajinske ureditve parka se zagotavlja z obravnava celotnega 
območja OPPN (vključno z zunanjimi prostori ob objektih, ureditev ob brežinah itd.), z 
možno faznostjo, 

- prenova ambienta s skulpturo, ohranitev lokacije skulpture štirih srčnih mož (oz 
eventuelna manjša prestavitev, ohrani se koncept usmerjanja pogleda na vrhove),  

- izbor enotnih materialov (poti, stopnice, zidci) in urbane opreme (klopi, smetnjaki, 
osvetlitev), 

- prednostno se uporablja naravne materiale, 
- kolesarska in peš povezava do mostu se uredi kot utrjena površina (prednostno 

porozni material, manj ustrezna je uporaba asfalta), 
- odstrani se zapornice, uredi povezovalne poti po območju parka in v okolico (s 

klopmi),  
- brežine reke se ureja sonaravno, 
- odvodnjavanje naj bo v čim večji meri urejeno na ponikanje v teren (na mestu) 
- na podlagi novega koncepta ureditve se za zasaditev uporabi ustrezne vrste rastlin 

(značilnih, tipičnih), za oblikovanje robov ob cesti se predlaga zasaditev nizkih 
grmovnic (značilnih za gorski svet), preko katerih so mogoči pogledi, 

- smernice za vzdrževanje območja se opredelijo v načrtu krajinske arhitekture. 


