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REKREACIJA NA OBMOČJU ŠMARTINSKEM JEZERU
Izvleček
Šmartinsko jezero je umetno jezero, ki je nastalo pred 46 leti. Leži v neposredni bližini Celja in
velja s svojo razmeroma neokrnjeno naravo za privlačno točko, ki se je poleg svoje prvotne
funkcije zadrževalnika visoke vode z leti spremenila v rekreacijsko, turistično in športno
območje. Jezero privablja vedno več obiskovalcev. V diplomski nalogi smo želeli predstaviti
potencial Šmartinskega jezera za rekreacijo, preveriti aktualno turistično ponudbo ter možnosti
preživljanja prostega časa. S pomočjo spletne ankete smo želeli pridobiti podatke o preživljanju
prostega časa obiskovalcev na območju jezera. S terenskim opazovanjem smo želeli pridobiti
podatke o številu obiskovalcev in kopalcev v jezeru. Z gostinskimi ponudniki v neposredni
bližini jezera so bili opravljeni tudi intervjuji. Zanimalo nas je, kaj ponujajo obiskovalcem in s
kakšnimi težavami se kot gostinci srečujejo. V diplomskem delu so predstavljene tudi
fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti obravnavanega območja.

Ključne besede: rekreacija, turistična geografija, jezera, turistična ponudba, Šmartinsko jezero

RECREATION IN THE AREA OF ŠMARTINSKO LAKE
Abstract
Šmartinsko Lake is artificial lake, which was created 46 years ago. It is located in the immediate
proximity of Celje and with its relatively pristine nature is known as attractive spot, which has
changed over the years from initial function of flood control reservoir to recreational, tourist
and sport area. The lake continues to attract increasing numbers of visitors. In graduation thesis,
we wanted to present the potential of Šmartinsko Lake for recreation and check present tourist
offer and leisure possibilities. With the help of the web survey, we wanted to obtain data about
the leisure behavior of visitors in the Šmartinsko Lake area. By field research, we wanted to
obtain data about numbers of visitors and bathers in the lake. Beside that, interviews were made
with owners of the pubs in close proximity to the lake. We were interested in what are they
offering to visitors and with what kind of difficulties are they coping. Physical and sociogeographic features of the studied area, are discussed as well.

Key words: recreation, tourism geography, lakes, tourist offer, Šmartinsko Lake
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1. UVOD
Šmartinsko jezero je umetno jezero, ki je nastalo pred 46 leti, sprva predvsem zaradi zaščite
mesta Celje pred visokimi vodami s severa. Zaradi izgradnje Šmartinskega jezera je bila tudi
kasneje omogočena gradnja naselij na Lavi in Ostrožnem, kjer so bile prej zamočvirjene in
poplavne površine. Jezero se nahaja približno 5,5 km severno od mesta Celje in postaja vedno
bolj privlačna destinacija za rekreacijo, sprostitev in oddih tako domačinov kot tudi
obiskovalcev. Jezero ponuja obiskovalcem veliko možnosti preživljanja prostega časa.
Sprehajanje, tek, kolesarjenje so najpogostejše aktivnosti obiskovalcev. V ponudbi je še tudi
veliko drugih aktivnosti, ki jih lahko obiskovalci počnejo (zorbing, supanje, vožnja s čolnom,
pedolinom, kajakom, golf, ribolov, možnost piknika v naravi). Jezero je le nekaj minut vožnje
oddaljeno od mesta Celje in ponuja obiskovalcem možnost kvalitetnega preživljanja prostega
časa v podeželski pokrajini. Ima ugodno prometno lego, saj se nahaja na poti med tremi
največjimi mesti Slovenije: Ljubljana, Celje, Maribor. Do jezera je mogoč dostop iz več strani.
Šmartinsko jezero se nahaja v dveh občinah: večji del jezera pripada občini Celje, manjši del
pa občini Vojnik. Po uspešno zaključenem projektu izvedbe kolesarske poti in pešpoti od mesta
Celje do turističnega območja Šmartinsko jezero se je število obiskovalcev povečalo, vendar so
kljub temu gostinski ponudniki močno odvisni od vremena. Na Šmartinskem jezeru so v
preteklosti organizirali že veliko dogodkov in aktivnosti, ki pa na žalost nikoli niso zaživeli
tako kot bi morali. Predlogov za izboljšavo, kaj bi naj Šmartinsko jezero ponujalo obiskovalcem
(tako iz turističnega kot iz športno rekreacijskega aspekta) je veliko. Največjo težavo
predstavljajo veliki finančni vložki, slaba turistična promocija in slaba udeležba ljudi na
organiziranih dogodkih.
Bojan Šrot, župan mestne občine Celje je navedel: »Upamo, da se bo Šmartinsko jezero v
prihodnje razvilo v pomemben turistični center na Celjskem in bo z naravnimi danostmi in s
svojo turistično ponudbo privabljalo mnoge obiskovalce« (Šmartinsko jezero, 2000, str. 5).
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1.1.

Namen in cilji diplomske naloge

V diplomski nalogi želim proučiti rekreacijsko vlogo Šmartinskega jezera, pri čemer bom
pozornost namenila tako sedanji rekreacijski rabi kot tudi možnostim za preživljanje prostega
časa.
Cilji
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

predstaviti osnovne pojme, povezane z rekreacijo, jezerski turizem, vikend turizem,
izletniški turizem, ribolovni turizem
opisati naravnogeografske značilnosti območja Šmartinskega jezera (vodne, podnebne,
pedološke in vegetacijske značilnosti ter rastlinstvo in živalstvo),
opisati družbenogeografske značilnosti Šmartinskega jezera (poselitev, gospodarstvo,
rabo tal, delovno aktivnost prebivalstva in izobrazbeno strukturo prebivalstva),
predstaviti prireditve in ostale aktivnosti, ki se tekom leta odvijajo na območju
Šmartinskega jezera
s pomočjo spletne ankete analizirati in predstaviti rekreativne navade obiskovalcev
Šmartinskega jezera ter izvedeti, kako so obiskovalci Šmartinskega jezera zadovoljni z
možnostmi rekreacije na območju jezera.
predstaviti turistično ponudbo ter turistične produkte Šmartinskega jezera
predstaviti načrte Mestne občine Celje o nadaljnjem urejanju območja Šmartinskega
jezera.

Hipoteze:
1.) Večina obiskovalcev obišče Šmartinsko jezero za vikend, z namenom oddiha, razvedrila
in sproščanja.
2.) Večina rednih obiskovalcev Šmartinskega jezera je doma v njegovi neposredni bližini.
3.) Obiskovalci so načeloma zadovoljni s turistično ponudbo, vendar so mnenja, da bi se še
dalo veliko bolj izkoristiti turistični potencial Šmartinskega jezera.

1.2.

Metode dela

Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila različne metode dela. V teoretičnem delu diplome
sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in tuje literature in uporabila metodi
opisovanja in razlaganja, s pomočjo katerih sem predstavila fizičnogeografske in
družbenogeografske značilnosti na območju Šmartinskega jezera ter predstavila osnovne
značilnosti rekreacije in prostega časa. Z analizo primarnih virov (Šmartinsko jezero 30 let,
Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje Šmartinskega jezera, Ekoremediacijske
metode za zaščito in sanacijo stoječih voda – primer Šmartinsko jezero) sem predstavila
temeljne značilnosti jezera in državne načrte o ureditvi jezera v prihodnje. S pomočjo
internetnih virov sem predstavila statistične podatke ter turistično ponudbo na območju
Šmartinskega jezera. Šmartinsko jezero sem velikokrat obiskala in fotografirala zanimivosti.
Opravila sem tudi pogovore oz. intervjuje z glavnimi gostinskimi ponudniki v neposredni
bližini jezera. Terensko delo je zajemalo tudi opazovanje števila prihodov obiskovalcev in štetje
parkiranih avtomobilov na treh izbranih mestih ter števila kopalcev v jezeru. Na podlagi
pridobljenih podatkov sem rezultate tudi grafično predstavila. Poslužila sem se tudi spletne
ankete, s katero sem pridobila podatke o navadah obiskovalcev Šmartinskega jezera. Na podlagi
terenskih ugotovitev in opravljenih intervjujev sem podala tudi nekaj svojih predlogov glede
nadaljnje turistične in športno rekreativne ponudbe na Šmartinskem jezeru.
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1.3.

Dosedanja proučevanja turizma na območju Šmartinskega jezera

Šmartinsko jezero je bilo do sedaj raziskano z več zornih kotov. Šmartinsko jezero je bilo
osrednja tema nekaterih raziskovalnih nalog in diplomskih del. Daša Delakorda (2011) se je v
diplomski nalogi z naslovom »Predlog zasnove prometne ureditve na območju Šmartinskega
jezera« ukvarjala z iskanjem najugodnejše razrešitve problema ureditve javnega potniškega
prometa, ki ga lahko Mestna občina Celje ponudi obiskovalcem Šmartinskega jezera. Zaradi
predvidene povečane kapacitete ljudi na tem območju je izpostavljen problem javnega prevoza
obiskovalcev. Avtorica predlaga ekološke oblike javnega prevoza obiskovalcev. Adrijana
Ramšak (2006) se je ukvarjala z analizo takratnega stanja Šmartinskega jezera z okolico z
vidika prostorskega urejanja ter predstavila koncept ureditve območja, ki daje prednost
ekološkim smernicam pred razvojnimi. Predstavljena je tudi ureditev Belega jezera na
avstrijskem Koroškem, ki svoje naravne danosti s pomočjo turizma izkorišča že več let. Irena
Škorja (2008) je napisala diplomsko delo z naslovom »Analiza upravičenosti apartmaja ob
Šmartinskem jezeru«. Avtorica je raziskovala možnosti in način, kako spremeniti počitniško
hišo v apartma s štirimi zvezdicami ter ga uspešno tržiti. Na vzorcu 50 ljudi je bila izvedena
tudi kratka anketa. Narejena je bila tudi primerjava Šmartinskega jezera z Vrbskim jezerom v
Avstriji. Tjaša Mladovan (2010) se je ukvarjala z Razvojno-programskim načrtom turističnega
območja Šmartinskega jezera z zaledjem, ki ga je izdelal leta 2006 GEOS Consulting ZTGmbH iz Celovca. Ker je program invazivno naravnan, je avtorica želela poiskati ustreznejše
rešitve za predlagane programe oz. preoblikovanje le-teh v primernejše za prostor, kulturno
krajino, prebivalce na območju jezera in tako povečati turistično privlačnost z minimalnimi
posegi v prostor. Z oblikovanjem turistične destinacije Šmartinsko jezero se je ukvarjal Jože
Kastelic (2013). Diplomsko delo govori o družbenoekonomskem pomenu turizma za Slovenijo
ter njegovih dolgoročnih smereh razvoja, pri čemer sta še posebej izpostavljena pomen in vloga
destinacijskega menedžmenta. V praktičnem delu je analizirana turistična ponudba v mestni
občini Celje in predstavljena turistična destinacija Šmartinsko jezero. O Šmartinskem jezeru je
v svojem diplomskem delu pisala tudi Marjeta Krušič (1996). Jelka Čuk je napisala magistrsko
nalogo z naslovom »Analiza zadovoljstva gostov s storitvami turistične destinacije«. V njej je
predstavljena analiza zadovoljstva gostov s storitvami turistične destinacije Šmartinsko jezero.
Prišla je do ugotovitve, da so gostje s storitvami splošno zadovoljni, vendar jih večina meni, da
bi bilo potrebno obstoječo ponudbo razširiti. Na oddelku za geografijo je nastala tudi
seminarska naloga z naslovom »Šmartinsko jezero«. Napisala jo je Mateja Dolšak (2006) in v
njej predstavila fizičnogeografske značilnosti jezera. Poleg diplomskih in seminarskih del so
nastale tudi mnoge raziskovalne naloge. Zavšek Klementina (2014) se je ukvarjala s
pojavljanjem in prepoznavanjem pelinolistne žvrklje ob južnem delu Šmartinskega jezera.
Banovšek, Cingl in Hribernik (2014) so opazovali ptice, ki prezimujejo na Šmartinskem jezeru.
V letu 2013 je nastala tudi raziskovalna naloga z naslovom »Biološka analiza potoka
Koprivnica«. Z adrenalinskim turizmom in možnostmi njegovega razvoja na območju MOC sta
se ukvarjala Aleksovski in Maslar (2010).
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1.4.

Definicije in pojmi

Rekreacija je »dejavnost, namenjena obnovi telesnih in duševnih zmogljivosti« (Geografski
terminološki slovar, 2005, str. 339).
Rekreacijsko območje je izraz, ki se uporablja na področju prostorskega načrtovanja in
opredeljuje območje, ki je zaradi njegovih naravnih danosti, opremljenosti in primerne
oddaljenosti od velikih mest in mestnih aglomeracij namenjeno kratkotrajnemu oddihu in
rekreaciji oziroma preživljanju prostega časa ob koncu tedna (Geografija, 2008).
Bližnja rekreacija pomeni oblike preživljanja prostega časa (oziroma oblike rekreacije) zunaj
stanovanja, ki so prostorsko omejene na prostor bližnje rekreacije (Freizeitlexikon, 1986).
Prostor bližnje rekreacije je pojem, ki se je v tuji strokovni literaturi uveljavil za označevanje
prostora, v katerem prebivalstvo določenega mesta ali skupine sosednjih mest redno potuje in
se zadržuje zaradi preživljanja prostega časa oziroma rekreiranja. Druga definicija pa ga
opredeljuje kot območje, ki je zaradi svoje pokrajinske privlačnosti in infrastrukturne
opremljenosti poglaviten cilj migracij v prostem času med tednom, ob koncu tedna in med
prazniki (Jeršič, 1998, str. 15).
Prosti čas je »čas, ki ni zapolnjen s poklicnim delom, v katerem se udejanjajo nekatere od
temeljnih eksistenčnih funkcij človeka, npr. počitek, oddih, rekreacija, razvedrilo« (Geografski
terminološki slovar, 2005, str. 321).
Umetno jezero ali antropogeno jezero je »jezero, ki je nastalo s človekovim posegom v naravne
razmere« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 407).
Izletniški turizem je »turizem, ki temelji na daljših ali krajših organiziranih turističnih izletih
po domači državi ali tujini« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 152). Jeršič (1990, str.
13) navaja, da se pri teh potovanjih turisti pogosto vračajo iz izletniškega kraja neposredno,
torej brez prenočitve, v kraj stalnega bivanja ali kraj, kjer preživljajo počitnice.
Izletniški turistični kraj je »turistični kraj, kjer zaradi zmogljivosti infrastrukture za
rekreacijo, razvitega gostinstva prevladujejo izletniški gostje« (Geografski terminološki slovar,
2005, str. 152).
Obiskovalec je »vsaka oseba, ki obišče neki kraj, v katerem nima stalnega bivališča, in to iz
kateregakoli razloga, razen če v njem ne opravlja zaposlitvene dejavnosti« (Jeršič, 1990, str.
12). Avtor navaja, da pojem obiskovalec obsega naslednji dve skupini oseb (Jeršič, 1990):
a.) turiste – to so začasni obiskovalci, ki se v določeni državi ali kraju zadržujejo najmanj 24 ur
in katerih potovalni nagibi so
- rekreacija, pod katero spada počitek, zabava, šport, dodatno izobraževanje, okrevanje,
zdravljenje pa tudi verski razlogi;
- poslovni ali pa družinski razlogi;
b.) izletnike – to so začasni obiskovalci, katerih obisk v določeni državi ali kraju ne traja dlje
kot 24 ur (Jeršič, 1990).
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Športni ribolov je oblika rekreacije ob vodi, ki je povezana s poznavanjem ribolovne tehnike,
ribjih navad ter opazovanjem življenja ob vodi in ob njej. Najpogosteje se opravlja s trnkom. V
sladkih vodah so uveljavljeni muharjenje (to je metanje umetne muhe na trnku), s katerim
navadno lovijo postrvje vrste rib, vijačenje (to je vlečenje vabe pod vodo), s katerim lovijo ribe
plenilke (sulci, ščuke, smuči, somi, boleni), in beličarjenje, s katerim lovijo krapovske vrste rib
in prave ostriže (Enciklopedija Slovenije, 1996, str. 215).
Turizem ob koncu tedna (week-end turizem): ljudje potujejo na krajše počitnice ali na krajša
potovanja ob koncu tedna za dva do tri dni (Zorko, 1999).
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2. JEZERA
Jezera so naravne ali umetne kotanje na kopnem, ki so napolnjene z vodo in nimajo neposredne
povezave z morjem. Zanje je značilna stoječa voda v kotlini oz. kotanji, počasna izmenjava
vode ter nehomogena sestava v vertikali. Jezera so pomembna pokrajinotvorna in ekosistemska
sestavina; uravnavajo rečne režime, vplivajo na podnebje, so pogosto vir sladke vode za oskrbo
in so prometno pomembne ter turistično privlačne površine (Plut, 2000, str. 99).
Glede na nastanek ločimo jezera v kotanji in zajezitvena jezera. Med jezera v kotanji oz.
vglobljena jezera spadajo tektonska, vulkanska, erozijska – kraška, ledeniška erozijska jezera,
medtem ko spadajo med zajezitvena jezera naravna – ledeniška akumulacijska in rečna jezera
(Plut, 2000).
Poleg naravnih jezer je zaradi potrebe zmanjševanja poplav, namakanja, vodne oskrbe naselij,
ribolova, industrije, proizvodnje električne energije vse več umetnih jezer. Antropogene vodne
akumulacije so nov pokrajinski pojav, kjer človek uravnava odtočni del vodne bilance. Velika
umetna jezera so začeli graditi v 20. stoletju. Radinja (1978; cv: Plut, 2000) meni, da pomenijo
vodne akumulacije za pokrajine hitro in nasilno spremembo, ki načne njihovo ravnotežje. Prav
tako navaja, da so velike akumulacije vode lahko zaradi potresov, poplav, vojnih opustošenj ter
onesnaževanja vode zelo ranljive. Velike akumulacije povzročijo nakopičenje več deset
milijard ton vodnih gmot, to pa ustvari velike pritiske na podlago in okolico zato se morajo take
pokrajine na novo uravnovesiti (Plut, 2000).
Umetna jezera lahko delimo tudi glede na namembnost na (Versič, 2007):
1.
2.
3.
4.

hidroenergetska jezera, ki so zgrajena za pridobivanje električne energije,
rekreacijska jezera, so zgrajena za potrebe športa, turizma in rekreacije,
rezervoarje, ki služijo za oskrbo pitne, industrijske ali namakalne vode,
zadrževalnike vode, ki so zgrajeni za varstvo pred poplavami.

2.1.

Toplotne razmere v jezeru

Slika 1: Toplotna stratifikacija v jezeru

Vir: Tarman, 1992, str. 28.
Jezerska voda se segreva neposredno s sončnimi žarki in absorbcijo infrardeče svetlobe. Kar 90
odstotkov sevanja se absorbira v zgornjem enometrskem sloju vode, nato pa se toplota prenaša
v globino s kondukcijo, konvekcijskimi in turbulentnimi tokovi. Vodno telo pa izgublja toploto
s sevanjem iz površinske plasti, kondukcijo v ozračje ali podlago in izparevanjem. V poletnem
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času se pojavi presežek sprejemanja nad oddajanjem toplote, zato se v jezerih kopiči toplota, v
hladnejšem obdobju pa je ravno obratno. Posledica tega je, da je klima v takšni okolici milejša
(Tarman, 1992). Zaradi spremembe temperatur prihaja do gibanja jezerske vode, kar povzroči
njeno mešanje. V jezerih se voda segreva in ohlaja od površine proti dnu. Za zmerne geografske
širine je značilna izmenjava slojevitosti glede na letne čase. Poleti temperatura upada od površja
proti dnu, pozimi pa se izoblikuje inverzna slojevitost. V jeseni in spomladi je značilna
enakomerna porazdelitev temperature od dna do gladine jezera (temperaturna izotermija) (Plut,
2000).
Slika 2: Sezonske spremembe temperature jezera

Vir: Plut, 2000, str. 109.
Pozimi, kadar je površina jezera pokrita z ledom, je temperatura vode tik pod ledom 2°C in v
vsej ostali globini 4°C. Led pozimi zapira vodno telo pred vetrovi in tako ustvarja zimsko
stojnost ali stagnacijo. Toplotna izenačenost se pojavi zaradi anomalije vode, ki ima pri 4°C
največjo gostoto (Tarman, 1992; Tarman, 2000).
Spomladi se led odtali, površinska voda se ogreje na 4°C, spomladanski vetrovi pa premešajo
vodo in obogatijo globinske dele s kisikom ter površinske dele s hranilnimi snovmi. S tem ko
se voda premeša, se začne nova proizvodnja, rast in razmnoževanje fitoplanktonskih alg in
zooplanktona. Pojav se imenuje spomladansko kroženje vode (Tarman, 1992; Tarman, 2000).
Poleti sončni žarki in topel zrak segrejejo jezero in zaradi tega se razvije v jezeru značilen
temperaturni gradient – toplotna ali termična plastovitost. Posamezne plasti se ne mešajo med
sabo zaradi razlik v temperaturah in v specifičnih težah vode. V jezerih, ki so globlja od 10 m,
nastane poletna stojna plastovitost oz. stojna stagnacija. V zgornji plasti (epilimnij) je voda
topla, v globinskih delih (hipolimnij) pa hladna. Med tema dvema slojema se nahaja metalimnij
ali termoklina. To je vmesni sloj, kjer temperatura vode v sorazmerno ozkem vmesnem pasu
hitro pade (slovensko se to imenuje preskočni sloj, ker v njem temperatura hitro preskoči na
veliko nižjo vrednost). Vse dokler traja poletna stojnost, v jezeru ne poteka izmenjava
ogljikovega dioksida, kisika ter hranilnih soli med dnom in površino. Tako začne mikrobom in
živalim, ki prebivajo na dnu, primanjkovati kisika. S primarno produkcijo alg se porabljajo
hranilne snovi, ki so raztopljene v vodi, še posebej fosfati in nitrati. Ribe in živalski iztrebki,
mrtve fitoplanktonske alge tonejo na dno in z njimi prav tako hranilne snovi. Na dnu se začno
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nabirati organske snovi, ki se pričnejo razkrojevati, zaradi tega pa začne primanjkovati kisika
(Tarman, 1992; Tarman, 2000).
Jeseni se jezero ohlaja. Površinska ohlajena voda je težja od spodaj ležeče vode in začne toniti
ter izpodrivati vodo iz globine proti površini. Zaradi ohlajanja in konvekcijskih tokov pride do
izravnave temperature po vsem vodnem stebru od gladine do dna. Z nastopom izotermije znaša
temperatura vode zaradi anomalije vode po vsej globini 4°C. Ta proces se imenuje jesensko
kroženje vode. Vetrovi vzbujajo močne turbulentne tokove in tako nastane jesensko vertikalno
mešanje vode, ki poskrbijo zato, da dobijo jezerske globine zopet kisik in voda po vsej globini
hranilne snovi (Tarman, 1992; Tarman, 2000).

2.2.

Snovne izmenjave v jezeru

Jezerska voda vsebuje različne količine raztopljenih plinov, soli in organskih spojin, ki vplivajo
na življenje v jezeru. Te snovi prihajajo v vodo na različne načine, plini z difuzijo iz atmosfere,
s pritoki in iztoki ter s padavinami. Na izmenjavo snovi v vodnem telesu pa vplivajo tudi letne
toplotne spremembe (kroženje vode), vetrovi in biotsko premeščanje snovi (Tarman, 1992).
Šmartinsko jezero se uvršča med evtrofna jezera, kar pomeni, da prihaja v jezeru zaradi
naravnega in umetnega priliva organskih in mineralnih snovi do povečane količine hranilnih
snovi in posledično tudi do povečane produktivnosti jezerskih organizmov (Šmartinsko jezero,
2000).
Tarman (1992, str. 386-392) navaja naslednje snovi, ki se izmenjujejo v jezeru:
Kisik (O2). Topnost kisika v vodi je odvisna od temperature in zračnega tlaka, pri čemer z
naraščanjem temperature in zniževanjem zračnega tlaka pada topnost kisika in drugih v vodi
raztopljenih plinov. Kisik prihaja v vodo z difuzijo iz zraka, v vodi pa nastaja pri procesu
fotosinteze, medtem ko se porablja pri dihanju in razkrojevanju. Fotosinteza poteka le ob
svetlobi, dihanje pa podnevi in ponoči, zato obstaja dnevno-nočno nihanje kisika. Fizikalni
procesi difuzije, konvekcije in mešanje z vetrovi, ki omogočajo turbulentne tokove, omogočajo
porazdeljevanje kisika med površino in dnom.
Šmartinsko jezero je evtrofično, zato prihaja pozimi in poleti občasno do značilnega
pomanjkanja kisika v spodnjem globinskem sloju jezera (Šmartinsko jezero, 2000).
Ogljikov dioksid (CO2) in kalcijevi karbonati (CaCO3). Ogljikov dioksid je zelo dobro topen
v vodi. V vodi raztopljen tvori ogljikovo kislino (H2CO3), skupaj s kalcijevimi kationi (Ca2+)
pa tvori karbonate. Še posebej veliko ogljikovega dioksida nabere deževnica pri pronicanju
skozi tla, nekaj pa ga z difuzijo vstopa iz zraka in se sprošča pri dihanju organizmov ter gnitju.
Največ se ga porablja pri fotosintezi, iz jezera lahko izhaja z difuzijo ali pa se veže v karbonate.
Tudi pri ogljikovem dioksidu lahko zasledimo dnevno-nočno gibanje, pri čemer so
koncentracije manjše čez dan zaradi fotosintetične potrošnje in večje ponoči, ko prevladujejo
procesi dihanja.
Dušik (N2) in dušikove spojine. Dušik prihaja v vodo na več načinov, in sicer z difuzijo iz
zraka, biološko ga pa vežejo nekatere bakterije in modrozelene alge v organske spojine.
Dušikove soli prihajajo v jezero s pritoki, naplavljanjem z bregov, organskim onesnaževanjem,
z deževnico. Dušik se izgublja z denitrifikacijo v NH3, pri visokih pH vrednostih, ribolovom, z
usedanjem organskih ostankov v sediment ter s tem, ko ptiči odnašajo ribe.
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Žveplo (S), sulfati in sulfidi. Žveplo se vnaša v jezera s preperevanjem kamnin v jezerskem
porečju. Večje količine žvepla dajejo apnenčaste podlage. Žveplov sulfat prinašajo v vodo
padavine, količina žveplovega sulfata v jezerski vodi pa znaša od 5 do 30 mg na liter.
Fosfor (P) in fosfati. Fosfor obstaja v jezeru v dveh oblikah. Nekaj ga je vezanega v mikrobih,
algah in drugih rastlinah in živalih, nekaj pa se ga nahaja v raztopini bodisi v anorganski ali
organski obliki. Anorganskega fosforja je ponavadi zelo malo in nastaja s preperevanjem
kamnin (npr. apatit). Človek z erozijo, mineralnim gnojenjem, onesnaževanjem s pralnimi
sredstvi in organskimi odplakami povečuje dotok fosforja v jezera, kar posledično povečuje
primarno produkcijo alg in pri njihovem razkroju sekundarno polucijo. V oligotrofnih jezerih z
močnim prilivom organskih odpadkov zaradi gnitja zmanjkuje ob dnu kisika, to povzroči
povečano topnost fosfata, kar privede do evtrofnosti.

2.3.

Evtrofikacija

Evtrofikacija je »kopičenje hranilnih snovi, zlasti iz komunalnih in industrijskih odplak,
umetnih gnojil, v stoječi vodi, prsti« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 97).
Evtrofna jezera so plitva, ob robu njihovih obal pa uspeva trstičje. Voda je motna,
rjavkastozelena ali pa zelenorumena. V fitoplanktonu prevladujejo predvsem modrozelene
cepljivke. Pri dnu primanjkuje kisika, ali pa ga sploh ni, zato potekajo tam anaerobni procesi
razkrojevanja. V evtrofnih jezerih živijo od rib vrste, ki dobro prenašajo pomanjkanje kisika,
kot npr. krapi (Tarman, 2000).
Človek spreminja oligotrofna jezera v evtrofna s tem, ko odvaja onesnaževala z organskimi
odplakami iz naselij. Pomivalna in pralna sredstva vsebujejo fosfate, s katerimi dodatno
pognojimo jezersko vodo. Fosforja je v čisti vodi zelo malo, zato je omejujoč dejavnik za rast
avtotrofnih vodnih rastlin. Bogatenje jezerske vode z mineralnimi gnojili ali evtrofizacija
povzroči množično rast alg ali »cvetenje jezera«. Mrtve alge padejo na dno in gnijejo, pri tem
pa nastaja vodikov sulfid. V globinah evtrofnih jezer ne živijo živali, ampak anaerobne
bakterije. Zaradi raztopljenih žveplovih spojin v vodi se voda ne meša niti pri spomladanskem
in niti pri jesenskem kroženju vode (Tarman, 2000).
V celinskih vodah povzročajo omejitve v primarni produkciji svetloba, globina, razlike v
prozornosti in kalnosti vode. Zelo pomembne so tudi koncentracije hranilnih soli, saj se v
vodnem okolju nutrienti sproščajo pri dnu z razkrojevanjem mrtve organske snovi v usedlinah.
Vsebnost makronutrientov (N, P, S, C) in mikronutrientov (Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, itd.) je
pomembna za produkcijo. Organske odplake v jezera ali gnojenje močno povečajo biomaso alg
in tako se spreminja njihov vrstni sestav. Najpogosteje se razmnožijo modrozelene alge, ki
zamenjajo diatomeje in zelene alge. Tako se pojavi »cvetenje« alg, ki ga povzroča evtrofizacija.
Evtrofizacijo je mogoče preprečevati z odpravljanjem organske polucije oz. gnojenjem vode,
še posebno s fosfati. Zaradi evtrofizacije se močno razmnožijo modrozelene alge, ki pokrijejo
s steljkami vodno gladino. Zrak oziroma kisik, ki se nabira med steljkami alg, povzroči nastanek
zelenkaste pene, ki prekrije »cvetoče jezero« (Tarman, 1992). Hitro evtrofikacijo pospešuje
nestrokovno gospodarjenje z jezeri, kot je npr. vlaganje neavtohtonih rib v jezero. Velik dotok
hranilnih snovi v jezero je glavni vzrok za njegovo slabo stanje. Onesnaženi dotoki pa so
pogosto posledica nezadostnega čiščenja odpadnih voda iz naselij in kmetij. Največji in najbolj
nenadzorovan vir hranilnih snovi je predvsem kmetijstvo z intenzivnim gnojenjem. Na
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evtrofikacijo pa ima velik vpliv tudi majhnost, plitvost ter skromen pretok jezer, kar povzroča
hitro nakopičenost hranil in nenazadnje evtrofno stanje (Plut, 2000).

2.4.

Onesnaževanje jezer

Človek s svojim delovanjem močno posega v jezera in njihovo okolico. Podobno kot vodni
tokovi, so tudi številna jezera obremenjena z odpadnimi vodami ter drugimi oblikami
obremenjevanja jezerskega ekosistema. Jezera so v primerjavi z vodnimi tokovi občutljivejša
na obremenjevanje zaradi treh temeljnih razlogov (Plut, 2000, str. 116):




gibanje in obnavljanje jezerske vode je zelo počasno, pogosto sezonsko
jezera so zadnji člen zbiranja vode v pojezerju, zato se onesnaževanje kopiči
količine jezerske vode so manjše v primerjavi s skupnim rečnim pretokom v daljšem
obdobju.

Šmartinsko jezero je onesnaženo zaradi neurejenega odvajanja odpadnih voda. Javno
kanalizacijsko omrežje je urejeno samo na vzhodnem delu Šmartinskega jezera, drugje so
odpadne vode speljane preko pretočne greznice v obcestni jarek ali najbližji potok ali pa so
odpadne vode speljane kar direktno v najbližji potok. Nekatere skupine hiš imajo skupne
kanalizacijske cevi, kjer zbirajo odpadno vodo, ki se nato steka v najbližji potok. Prav tako so
težavni interni kanali, ki niso vodotesni in ki so v dokaj slabem stanju. Zaradi neustreznega
stanja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v prispevnem območju jezera se
odpadna voda pretaka po obcestnih jarkih in manjših potokih . V sušnih obdobjih se zaradi tega
širi smrad po okolici, hkrati pa odpadna voda odteka v Šmartinsko jezero in tako povzroča
slabšanje kakovosti vode v jezeru (Šmartinsko jezero, 2000).
Za razvoj rekreacijskih in turističnih dejavnosti na območju Šmartinskega jezera bi bilo treba
najprej poskrbeti za komunalno infrastrukturo, saj bi se s tem zmanjšala obremenitev jezera z
organskimi snovmi in bi se posledično izboljšala kakovost jezerske vode.
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3. Fizičnogeografske značilnosti
3.1.

Lega in položaj

Šmartinsko jezero se nahaja v Celjski kotlini, ki velja za prehodno regijo med predalpsko in
obpanonsko Slovenijo. Celjska kotlina je obsežna tektonska udorina, ki jo je izoblikoval srednji
tok Savinje s pritoki.
Slika 3: Lega Šmartinskega jezera

Vir: Ribiška zveza Slovenije, 2011.
Po naravnogeografski členitvi Slovenije (Žiberna, Natek, Ogrin, 2004) spada območje
Šmartinskega jezera med predalpske pokrajine oz. natančneje med Predalpske doline in kotline.
Jezero se nahaja v vzhodnem delu Ložniškega gričevja in južno od Hudinjskega gričevja.
Slika 4: Lega Šmartinskega jezera med gričevji

Vir: Pokrajine in ljudje, 1998, str. 158.

Ložniško gričevje velja za prehodno pokrajino iz predalpskega v subpanonski svet, ki ima
pestro litološko zgradbo in reliefno izoblikovanost. To je 176 km2 velika pokrajina med
Velenjsko kotlino in Dobrnskim podoljem na severu, dolino Pake na zahodu, Hudinje na
vzhodu in Spodnjo Savinjsko dolino na jugu. Ložniško gričevje pripada porečju Ložnice (108
km ali 61 %). Gradijo ga triasni apnenec, ki se zaradi tektonskih premikov pojavlja v zelo
različnih višinah, in terciarne kamnine. Večina ozemlja predstavlja rahlo razgibano gričevje s
povprečno reliefno amplitudo 128 m na 1 km2, v višinah nad 600 m pa leži samo 0,5 % ozemlja.
V vzhodnem delu gričevja se južno od razvodja spuščajo proti Spodnji Savinjski dolini dolgi
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in široki hrbti, na katerih so se ohranili manjši slemenski nivoji. Na južni strani prehajajo v
akumulacijske terase na severnem obrobju Spodnje Savinjske doline. Ob vznožju LangerskoRigeljskega gričevja se nahaja neenotno šmartinsko-konjsko podolje. Južno od podolja
prevladuje andezitni groh, na katerem se je okrog Šmartnega v Rožni dolini izoblikoval blag
relief, ki v smeri proti jugu prehaja v široke pleistocenske terase okrog Lokrovca in Dobrove.
To kotlinico na jugozahodu zapira nizki hrbet Slačjeka, ki ga je dolina Sušnice razdelila od
ostalega klumberškega masiva in se je na njem ohranil slemenski nivo v višini 310–315 m.
Okrog Šmartnega ležijo nivoji v višini 290–295 m, severno od Dobrove 260–270 m,
akumulacijske terase južno od nje pa so v višinah med 246 in 253 metri (Natek, 1983).
Med Šmartinskim jezerom in dolino Hudinje je nekoliko višji svet, kjer so se na slemenih
ohranili obsežni nivoji, ki se znižujejo proti jugu. Vzhodno od Spodnje Brezove so med 300 in
306 m visoko, pri Prekorjah med 292 in 300 m, v plio-pleistocenskih naplavinah pri Lahovni v
višinah med 275 in 280 m medtem, ko so pri Zgornji Hudinji med 264 in 267 m (Natek, 1983).
Hudinjsko gričevje zajema svet v porečju srednjega toka Hudinje med naseljema Socka in
Vojnik ter sega na severu do južnih pobočij Paškega Kozjaka in Konjiške gore. K vzhodnemu
Hudinjskemu gričevju se prišteva tudi razgibano terciarno gričevje tistega dela zahodnih
Drameljskih goric, ki ga odmaka Bezoviški potok. Zahodni del Hudinjskega gričevja, to je med
Ložniškim gričevjem in Paškim Kozjakom ter Stenico (1091 m), se nahaja Dobrnsko podolje s
Šaleško planotico, Pirešiškim podoljem, Lokoviškim razvodjem in dolino Dobrnice. Pretežno
je sestavljeno iz terciarnih kamnin. Prevladujejo oligocenske in miocenske usedline (Slovenija
– pokrajine in ljudje, 1998).

3.2.

Geologija

V tektonskem pogledu je Celjska kotlina udorina, ki je nastala z grezanjem v začetku oligocena.
Površinsko najbolj razširjen terciarni sediment je oligocenska morska laporasta glina sivica, ki
je značilna predvsem za osrednji, južni in vzhodni del Celjske regije. Zaradi svoje izredno slabe
geomehanske lastnosti in nagnjenosti k drsenju pa predstavlja za urbanistične potrebe zelo
važno hribino. Sivica in andezitni groh spadata v zgornji oligocen. V Celjski kotlini nastopa
andezitni groh kot cca. 100 metrov debel vložek v morski sivici. Andezitni groh je tudi edina
avtohtona hribina v celjski v regiji. Območje Celjske kotline je zadnje aktivno vulkansko
delovanje zajelo v oligocenu, ko so se med smrekovško eruptivno fazo usedale v takratno morje
ogromne mase vulkanskega pepela, iz katerega so s sedimentacijo nastali andezitni grohi. V
preteklosti so v osrednjem delu Celjske kotline uporabljali andezitni groh za gradbeni material.
Iz njega so bile grajene mestne in kmečke stavbe. Negativna plat tega materiala je bila samo
vlažnost stavb pri pomanjkljivi izolaciji zaradi velike higroskopičnosti (vpija vlago iz zraka)
(Rihteršič, 1971).
Na območju Šmartinskega jezera je terciarna hribina pobočij akumulacijskega prostora
sestavljena iz andezitnih grohov in lapornate gline na dnu doline. To so za vodo nepropustna
tla. Andezitno dno v območju dolinskega pregradnega profila je pokrito z 10–12 metrov
debelim slojem nepropustne gline. Desno pobočje je iz andezitnega groha, na levem delu pa je
groh pokrit z 1,5–3 metre debelo plastjo plastične ali peščene gline. Debela naplavina iz gline
in groh desnega pobočja sta nudila zadostno količino gradbenega materiala za nasuto pregrado
(Načrt zaščite in …, 2008).
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3.3.

Hidrogeografske značilnosti

Šmartinsko jezero se je kljub svoji velikosti dokaj dobro zlilo z okolico in tako ustvarilo
svojevrsten ekosistem. Osnovni podatki Šmartinskega jezera so naslednji (Šmartinsko jezero,
2014):
Leto izgradnje: 1970.
Površina: 113 ha.
Največja globina: 15 m.
Dolžina obale: 12,1 km.
Prostornina: 5,25 mio m3.
Vodozbirna površina jezera: 12 km2.
Dolžina pregrade: 205 m.
Nadmorska višina: 264,2 m.
Šmartinsko jezero ima tri glavne pritoke, to so: Koprivnica, Loka ter potok brez imena, ki se
izliva v jezero na vzhodnem delu iz Konjskega. Največji pritok v jezero je Koprivnica, ki se v
jezero izliva v zahodnem kraku ter prispeva večino vode jezera. Pod spodnjo Brezovo se izliva
v jezero potok Loka. V jezero se izliva še več manjših potokov s hudourniškim značajem,
vendar zaradi majhnega zaledja niso tako pomembni za vodno bilanco jezera.
Koprivnica je vodotok, ki meri v dolžino 9,7 km. Izvir se nahaja na obronkih južnega Pohorja,
to je v okolici Šmartnega v Rožni dolini, v severozahodnem delu Celjske kotline. Zgornji del
vodozbirnega območja Koprivnice predstavlja večinoma razbrazdano hribovje z velikim
deležem gozdne površine in redko poselitvijo, od tam pa vodijo strme grape in struge v
položnejši spodnji del. To območje v osnovi gradijo nepropustne kamnine in v povezavi z
reliefom povzročajo hiter odtok padavinskih voda v obliki hudourniških vodotokov (Lesjak,
2008).
Za Koprivnico je značilen dežno-snežni vodni režim; z visokimi pretoki zgodaj spomladi
(marec, april), pozno jeseni (november) ter pozimi (januar). Ima izrazito hudourniški značaj,
saj pretoki naraščajo zelo hitro, imajo kratkotrajen vrh ter tudi hitro usahnejo (Lesjak, 2008).
Površina porečja Savinje meri 1852 km2. Na zelo kratkem odseku njenega toka, dolgem 2,3 km
pred Celjem pa se njeno vodozbirno območje poveča kar za 30 %. Tukaj se zberejo vode
Hudinje, Voglajne, Zahodne in Vzhodne Ložnice, Koprivnice in Sušnice, kar pomeni veliko
koncentracijo vode in pogoste ter velike povodnji. Koprivnica je bila včasih pritok Voglajne,
sedaj pa je pritok Zahodne Ložnice in zbira vode s severa, z obrobnega gričevja okrog
Šmartnega v Rožni dolini. Zaradi neprepustnih tal na padavinskem območju voda že ob manjših
padavinah hitro naraste, zato bi brez zadrževanja močno ogrozila severni del mesta (Šmartinsko
jezero, 2000).
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Slika 5: Šmartinsko jezero s prispevnim območjem

Vir: Šmartinsko jezero, 2000, str. 18.
Vodne akumulacije nastanejo z vodnimi zgradbami, kot so na primer jezovi in dolinske
pregrade. Jez je v bistvu pregrada za zajezitev tekoče vode. Obstajata stalni in premični jez, pri
čemer je slednjega mogoče tudi odstraniti. Dolinska pregrada je zajezitev, ki zapre dolino po
vsej širini, zajezi vodo in jo akumulira. Pretočni in izpraznjevalni objekti v dolinskih pregradah
pa omogočajo izpraznitev umetnega jezera ali površinsko reguliranje odtoka. Za pregrado nato
nastane akumulacijsko jezero, ki služi kot zaščita pred visokimi vodami in se uporablja za
vodno preskrbo, za hidroelektrarne ter napajanje prekopov in kanalov, nenazadnje pa je
namenjeno tudi za rekreacijo in vodne športe (Firbas, 2001).
Šmartinsko jezero je umetni zadrževalnik, ki je nastal z izgradnjo pregrade v kraju Loče pri
Celju. Gre za večnamenski zadrževalnik, ki je bil dokončan decembra leta 1970. Sprva je bil ta
zadrževalnik predviden za zadrževanje visokih vod Koprivnice (pritok Savinje s severne strani
mesta), za akumuliranje padavinske vode za takratne potrebe celjske industrije (Cinkarne, Ema,
Železarne Štore …), za ribištvo, turizem ter za šport in rekreacijo, a so se kasneje s
spremenjenimi razmerami spremenile tudi zahteve po vodi. Zaradi novih tehnoloških
postopkov industrija ni potrebovala več toliko vode, kot je bilo sprva načrtovano, zato tudi
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cevovod od pregrade do Hudinje (Cinkarna, Emo) ni bil nikoli izgrajen (Šmartinsko jezero,
2000).
Šmartinsko jezero je omogočilo gradnjo urbanega območja na nekdaj zamočvirjenih in
poplavljenih površinah – na Lavi in na Ostrožnem. Brez Šmartinskega jezera ne bi bila mogoča
združitev vodotokov Koprivnice, Sušnice in (Zahodne) Ložnice v skupni odvodnik z izlivom v
Savinjo (Šmartinsko jezero, 2000).
Slika 6: Pregrada v prerezu

Vir: Šmartinsko jezero, 2000, str. 11.
Pregrada Loče je nasutega tipa, kar pomeni, da je zgrajena iz naravnih materialov, ki so
pridobljeni v bližini lokacije ali v njeni okolici. Pregrado sestavljajo tri vrste materialov
(Šmartinsko jezero, 2000):






Osrednji del je iz glinastega kompaktnega jedra (zelena barva na sliki). Glavni del je
globoko vkopan v osnovno hribino in zagotavlja tesnjenje. Podlaga je aluvialna
naplavina doline nekdanjega potoka Koprivnice in je neprepustna.
Zračni del nasipa (leva stran pregrade – svetlo rjava barva) je sestavljen iz delno
premešanega glinasto peščenega tufa, ki se spaja z glinastim jedrom v zgornjem delu, v
spodnjem delu pa ju loči filtrski vložek.
Obtežilni del nasipa (desna stran pregrade – temnorjava barva) je zgrajen iz težkega
kamnometa iz kamna lomljenca. Ta del varuje pregradno telo pred zdrsom v
akumulacijski prostor, še posebej pri morebitni potrebi po hitrem praznjenju
akumulirane vode.

Od leta 1976 opazujejo premike pregrade skladno z zahtevami in navodili Slovenskega
nacionalnega komiteja za visoke pregrade. Meritve do sedaj še niso pokazale sprememb
(Šmartinsko jezero, 2000).
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Raba Šmartinskega jezera po pomembnosti (Šmartinsko jezero, 2000):
1.
2.
3.
4.
5.

zadrževanje visokih voda Koprivnice
bogatenje sušnih pretokov Koprivnice do Savinje in naprej
ribištvo, nadomestitev drugih biotopov zaradi degradacije s posegi v prostor
turizem
šport in rekreacija.

3.3.1. Kakovost voda
Kakovost voda nam pove, kako čiste ali onesnažene so vode.
Šmartinsko jezero je bilo prvotno zgrajeno z namenom zadrževanja visokih voda in kot rezervni
vir tehnološke vode. Danes pa se bolj uporablja za rekreativne in športne dejavnosti, ribolov in
ribogojstvo ter turizem, za kar je osnoven pogoj tudi kakovost jezera.
Prve limnološke raziskave vod Šmartinskega jezera so bile opravljene že v letih 1972 in 1973.
Ugotovljeno je bilo, da je jezero tipično dimiktično z značilno poletno in zimsko slojevitostjo.
Že te prve študije (1972, 1973) so pokazale, da potekajo evtrofizacijski procesi v Šmartinskem
jezeru zelo hitro in da lahko ogrozijo aktivnosti, ki se dogajajo ob in na jezeru (rekreacija, šport)
(Šmartinsko jezero, 2000).
V letu 1977 so se začele izvajati redne analize vod Šmartinskega jezera na fizikalno-kemijske
parametre. Analize so pokazale, da so kisikove razmere v talnih slojih jezera zelo slabe, še zlasti
v poletnih mesecih. V letih 1979-1980 se je izvajala obsežna raziskava jezerske vode v sklopu
študije »Spremljava kvalitete vode v akumulacijskih jezerih na območju OVS Savinja Sotla«.
Ta raziskava je obsegala fizikalno-kemijske, biološke in bakteriološke meritve, na podlagi
katerih se je izkazalo, da je jezero sicer zadovoljive kakovosti, vendar da se procesi evtrofizacije
stopnjujejo. Biološke analize so pokazale, da spada jezero v drugi kakovostni razred,
bakteriološke analize pa so pokazale, da nevarnosti okužb v vodi ni (Šmartinsko jezero, 2000).
Leta 1992 je bakteriološko onesnaženje prvič preseglo zgornjo mejo normativov za kopalne
vode, leta 1993 so bili površinski sloji jezera v drugem kakovostnem razredu, medtem ko je
bilo leta 1994 že v tretjem kakovostnem razredu. Od leta 1993 se je izvajal monitoring
površinskih vod na območju občine Celje. Na podlagi fizikalno-kemijskih analiz so ugotavljali
kakovostno stanje površinskih plasti jezera in talnega izpusta. Rezultati so pokazali
povečevanje evtrofizacijskih procesov in povečanje vrednosti posameznih parametrov:
fosfatov, KPK (kemijska potreba po kisiku), BPK5 (biološka potreba po kisiku), železa,
sulfatov, v zadnjih letih pa zlasti amonija (Šmartinsko jezero, 2000).
V študiji »Ugotovitev stanja stoječih voda z enotnimi limnološkimi metodami kot osnova za
preventivne in kurativne ukrepe,« ki jo je opravil Vodnogospodarski inštitut Ljubljana leta
1994, so bile opravljene botanične, zoološke, ihtiološke raziskave ter meritve fizikalnokemijskih parametrov. Botanične raziskave so pokazale, da so bile prevladujoče skupine
fitoplanktona iz vrst zelenih alg. Poleti so bile zastopane vrste iz rodu evglena, kar je kazalo na
močan vpliv onesnaženja (Šmartinsko jezero, 2000).
Leta 1997 je bilo na podlagi limnoloških analiz ugotovljeno, da je jezero v evtrofnem stanju in
da je kakovost vode neustrezna za izvajanje rekreativne in turistične dejavnosti (Šmartinsko
jezero, 2000).
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Leta 1998 je bila na Šmartinskem jezeru opravljena naloga: Strokovne podlage za sanacijo
kakovosti Šmartinskega jezera za večnamensko uporabo njegovega obvodnega in vodnega
prostora. Nalogo sta opravili podjetji Limnos d.o.o. in Nivo vodno gospodarstvo Celje d.o.o.
Ta raziskava je pokazala, da je jezero v evtrofnem stanju in da kakovost vode ne ustreza
izvajanju rekreativne in turistične dejavnosti na jezeru. Rezultati so pokazali, da je v sediment
jezera vgrajenih veliko hranilnih snovi, kar je posledica dolgotrajnega velikega dotoka hranilnih
snovi iz alohtonih virov. Med alohtonimi viri sta največja onesnaževalca pritok Koprivnica in
iztekanje neočiščenih komunalnih voda direktnega gravitacijskega območja v jezero. Kmetijske
in gozdne površine, s katerih odtok direktno izteka v jezero, so relativno majhne, zaradi česar
so bile obremenitve s hranilnimi snovmi iz tega vira nizke. Opravljena je bila tudi simulacija
procesa evtrofizacije v Šmartinskem jezeru z »Lake Modelom,« ki je pokazala, da bo stanje
jezera, v primeru, da ne bo prišlo do sanacije, postalo hiperevtrofno zaradi naraščanja
koncentracije hranilnih snovi v vodi in sedimentu. Problematična snov v jezeru je predvsem
fosfor. Proces evtrofizacije bi potekal bistveno počasneje, če bi s sanacijskimi ukrepi zmanjšali
vnos hranilnih snovi v jezero za 70 odstotkov. S tem bi tudi koncentracije hranilnih snovi v
vodi in sedimentu naraščale bistveno počasneje. Za sanacijo Šmartinskega jezera so predlagali
ekoremediacijske metode. Za delno sanacijo sedimenta so predlagali izpiranje sedimenta med
stratifikacijo s kontroliranim izpuščanjem s hranili bogate in s kisikom revne hipolimnijske
vode. Po izkušnjah sodeč, se z iztokom hipolimnijske vode viša koncentracija raztopljenega
kisika v hipolimniju, bilanca hranilnih snovi v jezeru pa postane ugodnejša. Na obali jezera,
kjer je izpiranje kmetijskih površin intenzivno, so predlagali ureditev blažilnih območij (pasovi
vegetacije). Na vtokih Koprivnica, Loka in Brezova so predlagali izgradnjo močvirij, za naselji
Loče in Brezova ter posamezne individualne hiše, kmetije in zaselke pa so predlagali izgradnjo
rastlinskih čistilnih naprav (Šajn Slak, Bulc, Vrhovšek, 2001).
Vzorčenje Šmartinskega jezera leta 2004 je znova pokazalo, da spada med evtrofna jezera.
Povprečna vsebnost fosforja je znašala 41μg/l, kar je značilno za evtrofne jezerske ekosisteme.
Da je jezero evtrofno, so potrdili tudi vsi drugi kriteriji (vsebnost dušikovih spojin, povprečna
in največja vrednost klorofila, ter povprečna in najmanjša prosojnost). Meritve so pokazale tudi
obremenitve z nutrienti (fosforjeve in dušikove spojine), ugotovljena pa je bila tudi povečana
vsebnost pesticidov (Monitoring kakovosti jezer …, 2006).
Rekreacijska primernost jezer temelji predvsem na kakovosti vode. Najpomembnejši kriterij za
oceno primernosti je stopnja biološke kakovosti, na osnovi katere so vode razdeljene na štiri
stopnje ter vmesne stopnje. Po tej metodologiji so za kopanje ustrezne vode I. in II. razreda
(Jeršič, 1999).
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3.4.

Klimatogeografske značilnosti

Šmartinsko jezero se nahaja v Celjski kotlini. Obravnavano območje ima zmernocelinsko
podnebje. Zanj je značilno, da je povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in -3°C
ter da meri povprečna temperatura najtoplejšega meseca med 15 in 20°C. Celjska kotlina ima
zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije, za katerega je značilno to, da ima povprečne
oktobrske temperature višje od aprilskih, značilen je subkontinentalni padavinski režim,
povprečna letna količina padavin se od zahodnih predelov osrednje Slovenije proti vzhodu
zmanjšuje in znaša 1000 do 1300 mm (Ogrin, 1996).
Podatki na podlagi referenčnega obdobja od leta 1961 do 1999 nam kažejo, da znaša povprečna
temperatura za to območje 9,1°C. Povprečna najvišja dnevna temperatura znaša 14,9°C,
medtem ko znaša povprečna najnižja dnevna temperatura 3,8 °C. Višina padavin znaša 1146
mm, število dni z meglo pa 95 (ARSO, 2015).
Slika 7: Klimogram Celja za obdobje med leti 1961 in 1990
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Vir podatkov: ARSO, 2015.
Temperaturna inverzija (pojav, ko je temperatura zraka v nižjih legah višja kot na višjih
nadmorskih višinah) je v Celjski kotlini pogost pojav. Megla je spremljevalec temperaturne
inverzije in se pogosteje pojavlja jeseni in pozimi. Za to območje je značilen radiacijski tip
megle (pojav, ko nastane megla pri ohlajanju Zemljinega površja in najnižjih plasti zraka zaradi
oddajanja toplote v ozračje).
Značilnost Celjske kotline je tudi ta, da je slabo prevetrena. O tem pričajo tudi raziskave, ki so
bile opravljene pozimi 1980/81 in 1981/82, ob temperaturnih inverzijah, ko je bila izmerjena
hitrost vetra okrog 1 m/s in manj (Zupančič, Zupančič, 1982).
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3.5.

Pedološke in vegetacijske značilnosti

Litološka osnova na obravnavanem območju je dokaj homogena. Sestavljajo jo nekarbonatne
kamnine, med katerimi prevladujejo vulkanska breča in andezitni tuf. Na območju južno od
jezera se pojavljajo glina, kisli prod in pesek, delno tudi kremenovi peščenjaki.
Za to območje so značilne oglejene in obrečne prsti na glini in pesku, severno od jezera pa
najdemo kisle rjave prsti na nekarbonatnih kamninah (Veliki atlas Slovenije, 2012, str. 149).
Na območju severno od jezera prevladujejo zmerno kisloljubni gozdovi bukve in belkaste
bekice, v osnovi pa na tem območju prevladujejo nižinski gozdovi hrastov in belega gabra
(Veliki atlas Slovenije, 2012, str. 163).

3.6.

Rastlinstvo in živalstvo

Gozdovi so pomemben del našega življenjskega okolja, saj filtrirajo zrak in vodo, ščitijo prst
pred erozijo, prispevajo k biotski raznovrstnosti in nenazadnje imajo tudi rekreacijsko in
estetsko funkcijo.
Gozdovi ob Šmartinskem jezeru so precej drugačni kot nekdaj. V preteklosti so njihovo
spreminjanje pogojevale rastiščne razmere in zgodovinski razvoj vegetacije, medtem ko je v
zadnjih dveh desetletjih na podobo gozdov bistveno vplival človek. Prvotno so ob jezeru
prevladovali gabrovi in hrastovi gozdovi, ki so se izmenjevali z bukovimi gozdovi. Hrast je
tvoril zgornji sloj krošenj, gaber pa rasel spodaj in tako ustvarjal polnilni sloj. Na sušnejših
rastiščih po vrhovih vzpetin je bil primešan rdeči bor, ob potokih pa je bilo več jelše in vrbe.
Na blagih pobočjih sta bila pogosta javor in jesen, posamično pa so bile v teh gozdovih
primešane še druge drevesne vrste: jelka, lipa, javor in pravi kostanj. Na predelih, kjer je bil
gozd npr. zaradi vetroloma, žledoloma poškodovan pa so uspevale breza, trepetlika, iva in rdeči
bor (Šmartinsko jezero, 2000).
Skupna površina gozdov ob jezeru je 43 hektarov in je razporejen v 8 zaplatah, ki so velike od
3 do 10 hektarov. V preteklosti so bili večinoma listnati gozdovi, ki pa jih je človek spremenil
v iglaste gozdove (predvsem smreka Picea abies in rdeči bor Pinus sylvestris). Smreko so ljudje
sami sadili, rdeči bor, ki velja za nezahtevno vrsto, pa se je množično začel pojavljati na
zemljiščih, ki jih je človek izčrpal zaradi dolgotrajnega steljarjenja. Čeprav prevladujeta med
drevesnimi vrstami smreka in bor, so gozdovi okoli Šmartinskega jezera precej vrstno pestri
(Šmartinsko jezero, 2000).
Vrste, ki uspevajo so: pravi kostanj (Castanea sativa), lipovec (Tilia cordata), navadna lipa
(Tilia platyphyllos), jelka (Abies alba), ostrolistni javor (Acer platanoides), maklen (Ace
campestre), brek (Sorbus torminalis), divja češnja (Prunus avium), iva (Salix caprea), navadni
mokovec (Sorbus aria), črna jelša (Alnus glutinosa), navadna breza (Betula pendula), trepetlika
(Popolus tremula) in še veliko vrst različnih vrb (Šmartinsko jezero, 2000).
Ob ojezeritvi je ob izlivu potoka Koprivnica v jezero nastala vrbina. Ta gozd je nastal verjetno
po zajezitvi Koprivnice in se tam razvil zaradi značilnih poplavnih razmer. Vrbino sestavljajo
predvsem bela vrba (Salix alba), črna jelša (Alnus glutinosa), siva vrba (Salix elaegnos),
pepelnatosiva vrba (Salix cinerea) ter rdeča vrba (Salix pupurea). Vrbina velja za najbolj pester
življenjski prostor na tej zemljepisni širini (Šmartinsko jezero, 2000).
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Vodni makrofiti, ki jih je mogoče zaslediti na Šmartinskem jezeru so: trpotčasti porečnik,
ostroluski šaš, ostri čač, šaš, lisičjerepi šaš, dlakavi vrbovec, brestovolistni oslad, vodna
perunika, bleščečeplodno ločje, žabje ločje, klobučasto ločje, navadno ločje, ločje, navadni
regelj, navadna krvenka, vodna meta, močvirska spominčica, mila dresen, žgoča zlatica,
zdravilna strašnica, širokolistni rogoz, trstična pisanka, studenčni jetičnik (Šmartinsko jezero,
2000).
Na Šmartinskem jezeru zanesljivo gnezdi ena vrsta ptic, to je raca mlakarica Anas
platyrhynchos, ki je najpogostejša pri nas. Več vodnih ptic na jezeru lahko zasledimo v času
spomladanskih in jesenskih selitev, ko se na jezeru ustavi več vrst ptic in tam ostanejo kakšen
dan ali le nekaj ur. Ptice se nato odpravijo na sever, kjer imajo gnezditvena območja ali pa na
jug, kjer je dovolj hrane in bolj ugodna klima. Na jezeru se pojavljajo naslednje ptice: različne
vrste rac, ponirki, galebi in drugi pobrežniki z dolgimi kljuni in nogami. Med racami so bile na
jezeru opažene že reglja Anas querquedula, kreheljc Anas crecca, sivka Aythya ferina in
čopasta črnica Aythya fuligula. Občasno se na jezeru ustavi tudi labod grbec Cygnus olor, med
ponirki pa je bil na jezeru opažen tudi naš in evropski največji ponirek – čopasti ponirek
Podiceps cristatus. Tudi črna liska Fulica atra, ki spominja na manjšo raco, se zadržuje ob
jezeru. Med galebi je mogoče na jezeru občasno opaziti rečnega galeba Larus ridibundus, ki v
Sloveniji redno gnezdi na Ptujskem jezeru (Šmartinsko jezero, 2000).
Preglednica 1: Vrste rib v Šmartinskem jezeru
Vrsta

Znanstveno ime

Uredba

Habitatna
direktiva

Rdeči
seznam

Pravilnik
mera (cm)

Varstvena
doba

-

-

-

-

01.04. - 30.06.

-

-

-

30

01.05. - 30.06.

-

-

-

-

01.04. - 30.06.

-

-

-

-

-

-

-

E

30

01.05. - 30.06.

-

-

-

-

01.04. - 30.06.

-

-

-

30

01.05. - 30.06.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

60

01.05. - 30.06.

H

-

V

50

01.02. - 30.04.

-

-

-

-

01.03. - 30.06.

-

-

E

50

01.03. - 31.05.

Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758)
Squalius cephalus
klen
(Linnaeus, 1758)
Scardinius
erythrophthalmus
rdečeperka
(Linnaeus, 1758)
Ctenopharyngodon idella
beli amur
(Valenciennes, 1844)
Tinca tinca
linj
(Linnaeus, 1758)
Alburnus alburnus
zelenika
(Linnaeus, 1758)
Abramis brama
ploščič
(Linnaeus, 1758)
Cyprinus carpio
krap (gojene živali) (Linnaeus, 1758)
Hypophthalmichthys
molitrix
srebrni tolstolobik (Valenciennes, 1844)
Silurus glanis
som
(Linnaeus, 1758)
Esox lucius
ščuka
(Linnaeus, 1758)
Perca fluviatilis
navadni ostriž
(Linnaeus, 1758)
smuč
Sander lucioperca
rdečeoka
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Vrsta

Znanstveno ime

(Linnaeus, 1758)
Gymnocephalus cernua
navadni okun
(Linnaeus, 1758)
Lepomis gibbosus
sončni ostriž
(Linnaeus, 1758)
Astacus astacus
potočni rak jelševec (Linaeus, 1758)

Uredba

Habitatna
direktiva

Rdeči
seznam

Pravilnik
mera (cm)

Varstvena
doba

H

-

O1

-

-

-

-

-

-

-

Z,H

5

V

-

-

Vir: Ribkat, 2015.
Legenda:
Habitatna direktiva = Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
5

živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in
izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja
Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004,
109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009)
Z
zavarovana vrsta
H
vrsta, katere habitat se varuje
Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
(Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010)
E
prizadeta vrsta
V
ranljiva vrsta
O1 vrsta zunaj nevarnosti
Pravilnik= Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007,
75/2010)
Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih
vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009),
Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010),
Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št.
82/2002, 42/2010) in Habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih
habitatov ter divje favne in flore, Aneks II in V (92/43/EEC z dne 21.5.1992) (Ribkat, 2015).
Po podatkih Ribiškega katastra ribolovni revir Šmartinsko jezero poseljuje 16 vrst rib in rak
jelševec. Z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je zavarovan rak jelševec ter
njegov habitat. Poleg tega so zavarovani še habitati dveh vrst rib. Po Habitatni direktivi je
varovana ena od zgoraj naštetih vrst, ki je uvrščena med živalske vrste v interesu Evropske
skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja. Na
Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst je uvrščenih pet vrst rib in rak jelševec; dve vrsti sta
uvrščeni v kategorijo prizadeta vrsta (E); tri vrste so uvrščene v kategorijo ranljiva vrsta (V) in
ena vrsta v kategorijo vrsta zunaj nevarnosti (O1). S Pravilnikom o ribolovnem režimu v
ribolovnih vodah, ki določa lovno mero in varstveno dobo, je zavarovanih 10 vrst (Ribkat,
2015).
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4. Družbenogeografske značilnosti
4.1.

Prebivalstvo

Naselja, ki ležijo ob Šmartinskem jezeru, so naslednja: Brezova, Dobrova, Lešje, Runtole, Loče
in Šmartno v Rožni dolini. Glede na število prebivalcev so to majhna naselja od 33 do 292
prebivalcev. Največje naselje je Šmartno v Rožni dolini, ki ima 268 prebivalcev. Najmanjše
naselje so Runtole, ki imajo le 33 prebivalcev. V spodnjem grafu je prikazano spreminjanje
števila prebivalcev po letih (2008, 2010, 2012, 2014). V Brezovi število prebivalcev po letih
narašča, za druga naselja pa velja, da število prebivalcev bolj ali manj stagnira (Lešje, Dobrova)
ali pa pada (Šmartno v Rožni dolini, Slatina v Rožni dolini).
Grafikon 1: Število prebivalcev po letih
350

Število prebivalcev po letih
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2012

Slatina v
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Šmartno v
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2014

Vir: Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah …, 2015.
Izobrazbena sestava prebivalstva je pomemben kazalec socialne, gospodarske ter kulturne
razvitosti družbe. Ne označuje samo strokovne usposobljenosti za opravljanje poklica in
inovativnosti, ampak tudi duhovno sposobnost okolja za prilagajanje novim razmeram
sodobnega družbenega razvoja, ki vedno bolj temelji na znanju in njegovem nenehnem
poglabljanju (Geografski atlas Slovenije, 1998). V naseljih, ki obdajajo Šmartinsko jezero je
največ ljudi s srednješolsko izobrazbo. Sledijo jim tisti, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo.
Najmanj je ljudi, ki imajo višješolsko in visokošolsko izobrazbo.
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Grafikon 2: Izobrazbena sestava prebivalstva
Število ljudi z izobrazbo (2014)
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Vir: Prebivalstvo, staro 15 ali več, let po izobrazbi …, 2015
Neaktivno prebivalstvo so osebe, stare 15 let ali več, ki ne sodijo med delovno aktivno
prebivalstvo ali brezposelne osebe. To so otroci, dijaki, študentje, starejši od 15 let; upokojenci;
gospodinje; osebe, ki so nezmožne za delo zaradi starosti, bolezni in invalidnosti; osebe na
prestajanju kazni; druge osebe. Aktivno prebivalstvo pa sestavljajo delovno aktivno
prebivalstvo in brezposelne osebe (Popis prebivalstva, 2002).
V naseljih ob Šmartinskem jezeru je največ aktivnega prebivalstva v naseljih Šmartno v Rožni
dolini, Brezova in Slatina v Rožni dolini. To so tudi naselja z največ prebivalci. V vseh naseljih
je več aktivnega kot neaktivnega prebivalstva. Največja razlika v številu aktivnega in
neaktivnega prebivalstva je v naselju Brezova, najmanjša razlika v številu pa je v naselju
Šmartno v Rožni dolini.
Grafikon 3: Aktivnost prebivalcev

Število prebivalcev (2014)
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Vir: Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti …, 2015
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Ljudje, ki živijo v naseljih ob Šmartinskem jezeru, so zaposleni predvsem v Celju, Vojniku,
zaradi ugodne prometne lege in bližine avtoceste (priključek Celje – Vzhod in Celje – Center)
pa se nekateri vozijo na delo tudi v Ljubljano in Maribor.

4.2.

Poselitev

Ob Šmartinskem jezeru prevladuje razpršeni tip poselitve. Hiše so zgoščene predvsem ob cestah
in križiščih, izrazitejših zgostitev poselitve pa ni. Naselja, ki obdajajo jezero, so Dobrova,
Runtole, Lešje, Zgornja in Spodnja Brezova, Loče, Slatina v Rožni dolini in Šmartno v Rožni
dolini. V smeri proti mestu Celje je vedno bolj strnjena poselitev.
Šmartno v Rožni dolini je naselje, ki se nahaja severno od Celja. Po tem kraju je Šmartinsko
jezero dobilo tudi ime. Spomladi pobočja krasi cvetoče sadno drevje in od tod verjetno izvira
ime Rožna dolina. Nekateri pa tudi pravijo, da je dolina dobila ime po rožju, ostankih trte po
rezanju, saj je v dolini in po gričih veliko vinogradov (Trobec, 2003). Kraj naj bi dobil ime po
svetem Martinu: Sveti Martin = Šent Martin = Šmartno v Rožni dolini (150 let cerkve …, 2006).
To je razloženo naselje z gručastim jedrom, ki se nahaja na nadmorski višini 310 m. Gre za
precej razgibano in gozdnato pokrajino, za katero je značilen iglasti in listnati gozd. V dolinah
se razprostirajo travniki in obdelane njive, po pobočjih pa lahko opazimo veliko sadovnjakov
in vinogradov. V središču naselja se nahaja cerkev sv. Martina, v neposredni bližini cerkve pa
stojijo še šola, kulturni dom s knjižnico, stavba krajevne skupnosti, gasilski dom in pošta.
Šmartno v Rožni dolini ima 268 prebivalcev (podatki za leto 2014). Naselje je veliko 2,4 km2.
V letu 2002 so na tem območju zabeležili 84 gospodinjstev in 93 stanovanj (Krajevna imena,
2015).
H krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini spada 11 naselij: Brezova, Gorica, Jezerce, Loče,
Otemna, Pepelno, Rožni vrh, Rupe, Slatina, Šentjungert in Šmartno v Rožni dolini (Portal KS
Šmartno …, 2015).
Naselje Brezova leži na pobočjih severno od jezera. Deli se na Zgornjo Brezovo, ki se nahaja
ob cesti Šmartno v Rožni dolini – Vojnik, in Spodnjo Brezovo, ki leži med Lahovniškim
potokom in potokom Koprivnica, ki sta zajezena. Za Brezovo je značilna gručasta poselitev.
Površina naselja meri 3,1 km2. Podatki za leto 2014 kažejo, da tukaj prebiva 253 prebivalcev.
V letu 2002 je bilo v tem naselju zabeleženih 62 gospodinjstev in 77 stanovanj (Krajevna imena,
2015).
Runtole se nahajajo ob jugovzhodnem delu jezera, na nadmorski višini 258 m. V naselju,
velikem 1 km2, prebiva 33 prebivalcev (podatki za leto 2014). Leta 2002 je bilo v Runtolah
zabeleženih 8 gospodinjstev in 10 stanovanj (Krajevna imena, 2015). Poselitev je redka. Gre za
pretežno kmečko naselje.
Naselje Loče leži jugovzhodno od Šmartnega v Rožni dolini in ločuje dva kraka jezera. Gre za
razloženo naselje, locirano na slemenu preko katerega vodi cesta do Šmartinskega jezera. K
naselju spadata zaselka Prašence in Hrib.
Naselje Loče je zaščiteno kot naselbinska dediščina, ki ima dobro ohranjen stavbni fond in
primarno zasnovo pozidave iz prve četrtine 19. stoletja (Register nepremične kulturne ….,
2015).
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Lešje je naselje, ki spada k občini Vojnik. Nahaja se na nadmorski višini 319 m. Površina
naselja znaša 0,6 km2, na katerem biva 60 prebivalcev (2014). Ob popisu leta 2002 je bilo tukaj
označenih 13 gospodinjstev in 18 stanovanj (Krajevna imena, 2015). Gre za pretežno gozdnato
pokrajino, poselitev pa je razpršena in skoncentrirana ob glavni cesti.
Dobrova se nahaja južno od Šmartinskega jezera in spada k občini Celje. Leži na nadmorski
višini 263 m. Naselje meri 1,4 km2 in v njem biva 211 prebivalcev (2014). Ob popisu iz leta
2002 je bilo tukaj evidentiranih 68 gospodinjstev in 72 stanovanj (Krajevna imena, 2015).
Slatina v Rožni dolini leži zahodno od jezera na nekoliko dvignjenem svetu (na nadmorski
višini 299 m) med potokoma Koprivnica in Sušnica. K naselju sodita tudi zaselka Slačjek in
Tesno. Tukaj se je nekoč nahajal tudi izvir kisle in zelo slane vode, ki so jo uporabljali za
napajanje živine. Kasneje ga je lastnik zemljišča zadelal, tako da ni več dostopen (Trobec,
2003). V naselju, velikem 1,3 km2, živi 238 prebivalcev. Leta 2002 je bilo tukaj registriranih
61 gospodinjstev in 80 stanovanj (Krajevna imena, 2015).

4.3.

Dostop in cestno omrežje

Šmartinsko jezero je s krajema Celje in Vojnik dobro povezano. Obstoječe ceste so v dokaj
slabem stanju (slabo urejene bankine, ozek vozni pas, poškodovano vozišče) in bi jih bilo
potrebno v primeru povečanega obsega turizma primerno urediti. Pot iz smeri Celje-Center do
Šmartinskega jezera je slabo označena. To je potrdilo tudi več ljudi, s katerimi sem se
pogovarjala.
Do Šmartinskega jezera se lahko pride iz več strani.








Iz smeri Ljubljana – Maribor po avtocesti, izberemo izvoz CE center in nadaljujemo
vožnjo v smeri center po Mariborski cesti, nato v semaforiziranem križišču zavijemo
desno na Podjavorškovo ulico, nato nadaljujemo pot naravnost po Opekarniški cesti, v
tretjem krožišču pa zavijemo desno na Dobovo in nato nadaljujemo pot naravnost do
jezera.
Iz smeri Zidani most – Laško vozimo po regionalni cesti Zidani Most – Celje mimo
železniške postaje naravnost po Mariborski cesti (mimo dveh nakupovalnih središč
CityCenter in Planet Tuš), nato v semaforiziranem križišču zavijemo levo na
Podjavorško ulico, pot nadaljujemo naravnost po Opekarniški cesti, v tretjem krožišču
zavijemo desno na Dobrovo ter pot naravnost nadaljujemo do jezera.
Iz smeri Vojnik – Celje vozimo po Celjski cesti ter pri pokopališču Vojnik na
semaforiziranem križišču zavijemo desno na Cesto v Šmartno, pot nadaljujemo
naravnost do odcepa Lešje – Runtole – Celje in pri odcepu zavijemo levo ter pot
nadaljujemo naravnost do jezera.
Pešpot vodi od cerkve Sv. Duha v Novi vas do Šmartinskega jezera.
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Slika 8: Dostop do Šmartinskega jezera

Vir: Šmartinsko jezero, 2014, str. 24.
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4.4.

Raba tal

Za območje Šmartinskega jezera je značilen preplet gozdnih, njivskih in travniških površin. Že
pred nastankom jezera je bilo kmetijstvo primarna dejavnost, s katero so se ljudje ukvarjali.
Kmetijske obdelovalne površine segajo do roba jezera. Za to območje je značilna kmetijsko –
živinorejska dejavnost, kjer je kmetijska proizvodnja usmerjena predvsem v živinorejo
(govedorejo in prašičerejo). Kmetje pridelujejo koruzo in žito, poleg tega pa se ukvarjajo tudi
z mlekarstvom. Na prisojnih legah pa se raztezajo vinogradi in sadovnjaki.
Večina kmetijskih zemljišč spada med najboljša kmetijska zemljišča. Menjavanje odprtih
območij kmetijskih zemljišč in volumna gozdnih površin na območju jezera prinaša raznolikost
območju in njegovo nenehno spreminjanje. Travniki ob vodi pa so primerni za izvajanje več
dejavnosti, kot npr. možnost piknika v naravi, sončenje, ribolov in podobno (Mladovan, 2010).
Težava, ki se tiče kmetijskih zemljišč, je predvsem ta, da segajo do neposredne bližine jezera
in se tako posledično vsa gnojila, škropiva, in druge snovi izpirajo v jezero. To kopičenje hranil
v vodi povzroča evtrofikacijo in slabšo kakovost vode. Da bi se stanje izboljšalo, bi bil potreben
prehod iz navadnega v ekološko kmetijstvo, saj bi se tako zmanjšal vnos hranil v jezero.
Slika 9: Raba tal

Vir: Javni pregledovalnik grafičnih …, 2015.
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5. Prosti čas
Pri omejevanju prostočasnih in rekreacijskih dejavnosti večkrat naletimo na pomisleke, saj
pojma nista popolnoma jasno opredeljena. Pojem prosti čas lahko razumemo različno, pri čemer
gre lahko za (Jeršič, 1998):




Prosti čas po opravljenih poklicnih oz. zaposlitvenih dolžnostih.
Prosti čas po koncu dela in po nujnih reproduktivnih opravilih, med katere štejemo
prehranjevanje, osebno nego, spanje.
Prosti čas po vseh produktivnih (redno zaposlitveno delo, honorarno delo, delo v
gospodinjstvu, obiski v izobraževalnih ustanovah, obiski zaradi nujnih uradnih
opravkov, pospravljanje in popravila v gospodinjstvu) in reproduktivnih dejavnostih.

Prosti čas je čas, ki ga ne posvetimo delu, prehrani ali spanju, temveč čas, ki nam prinaša
zadovoljstvo in je zaželen le, če ga lahko prosto in spontano izkoriščamo. Prosti čas tudi ni le
nasprotje dela, temveč njegovo nadaljevanje, je enakovredna sestavina človekovega bivanja in
aktivnosti (Žonta, 1990).
Angleška beseda leisure (prosti čas) izvira iz latinske besede licere, ki pomeni »dovoliti«. Iz
lat. besede licere izhaja francoska beseda loisir, ki pomeni prosti čas, prav tako iz nje izvira
angleška beseda license, ki pomeni dovoljenje (Kando, 1975; cv: Pigram, Jenkins, 2006). Prosti
čas si ljudje različno tolmačimo. Za nekatere je to čas, ki si ga vzamemo zase, za nekatere je to
čas, ko se posvetijo vrtnarjenju, za druge čas, ko ne počnejo ničesar (spanje, gledanje televizije,
poslušanje glasbe, igranje igric, ukvarjanje s hišnim ljubljenčkom).
Prosti čas je tisti čas, ko je človek prost del in opravil eksistenčnega pomena (posredno ali
neposredno) ter ko se lahko posveti sebi in svojemu odnosu do ljudi, narave in vsega, kar ga
obdaja. To je tudi čas, v katerem človek počne to, kar ga veseli in ne to, kar mora (Veljković,
Colarič-Jakše, 2014).
Ljudje se med sabo razlikujemo in kar je za nekoga prijetna sprostitev je morda za nekoga
drugega samo neprijetna obveznost (npr. nakupovanje, delo na vrtu …). Zaradi tega je »pravi
prosti čas« subjektiven in odvisen od osebnega odnosa posameznika do določene dejavnosti
(Jeršič, 1998).
Jeršič (1998, str. 9) meni, da je za geografsko proučevanje priporočljiva ožja omejitev pojma,
ki obsega le tisti prosti čas, ki ga namenjamo za priljubljene dejavnosti. Po raznih raziskavah
naj bi bile to le dejavnosti, ki so rekreacijske in razvedrilne narave, ter tiste, ki zadovoljujejo
osebne interese posameznika in jih ta doživlja kot »prostočasne«.
Za uresničitev turističnih potreb in motivov so potrebni določeni dejavniki, ki so rezultat
določenega okolja in ki nekako ljudem neposredno omogočajo vključevanje v turistična
potovanja. Jeršič (1985, str. 37-43) navaja naslednje dejavnike:



Razpoložljiva denarna sredstva – so eden izmed osnovnih pospeševalnikov turističnih
potovanj.
Prosti čas – ker se skupni obseg prostega časa v večini držav povečuje, se tako
povečujejo tudi časovne možnosti za turistična potovanja.
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Socialno stanje – na ukvarjanje z rekreacijskimi dejavnostmi in na akcijski radij
turističnih potovanj vplivajo starost, velikost družine in družinski stan. Stopnja
izobrazbe in poklic pa vplivata na vrsto rekreacijskih in kulturnih dejavnosti
Naselitvene razmere – ljudje, ki živijo v stanovanjskih naseljih, so izpostavljeni
prekomernemu hrupu prometa, onesnaženosti zraka ali pa pomanjkanju zelenih površin,
zato imajo večje potrebe po mirnih, zelenih, rekreacijskih območjih.
Mestna mikroklima – če primerjamo mesto s podeželjem, so nekatere klimatske
razmere precej drugačne. V velikih mestih lahko vsebuje zrak do 10-krat več plinov in
prahu kot na podeželju. Prav tako je pozimi v mestih število ur sončnega obsevanja
lahko od 5 do 15 odstotkov nižje kot na podeželju. Klimatska razlika med mestom in
podeželjem se kaže tudi v pogostosti megle, ki je lahko v mestih pozimi višja do 100
odstotkov, poleti pa do 30 odstotkov. Za mestno klimo so značilne tudi višje temperature
zraka zaradi akumulacije toplote zaradi asfalta, opeke in kamna ter velikega števila
toplotnih teles.
Socialna politika – pomemben socialni dejavnik so različne oblike turističnih bivalnih
in rekreacijskih objektov, za katere zagotavljajo investicijska sredstva razne
gospodarske ali druge organizacije in skupnosti.
Duševni iracionalni dejavniki – mednje spadata predvsem moda in posnemanje.
Nekateri ljudje se odločajo za določen cilj potovanja ali za rekreativno dejavnost zaradi
posnemanja drugih ljudi. Takšno posnemanje pa pogosto dobi široke razsežnosti in
preraste v modo, ta pa dalje v turistično navado.

5.1.

Okoljski vidiki planiranja rekreacije

Kulturne in naravne pokrajinske prvine so osnovni predpogoj za mnoge rekreacijske dejavnosti
na prostem, zato jih je potrebno varovati in urejati. Neustrezna razporeditev, oblikovanje ali
dimenzioniranje rekreacijske in turistične infrastrukture ter sama rekreacijska dejavnost lahko
ogrozijo rekreacijsko zmožnost pokrajine. Številne oblike rekreacije so navezane prav na
naravne in ranljive pokrajinske predele, zato lahko prihaja v turističnih regijah do navzkrižij
med prostorskimi zahtevami rekreacije in cilji ohranjanja narave (Bizjak in sod., 2001).
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6. Turizem
Beseda turizem je izpeljanka iz grške besede tornos. Grška beseda tornos pa pomeni šestilu
podobno orodje. Iz te besede izvira latinska beseda tornare, ki pomeni zaokrožiti in francoski
izraz tour, od koder je beseda prišla v angleščino in nemščino in nenazadnje tudi v slovenščino.
V Sloveniji se je dolgo uporabljal izraz »tujski promet«, ki je v bistvu dobeseden prevod nemške
besede Fremdenverkehr. Ta izraz se v zadnjih letih nadomešča z izrazom »mednarodni
turizem«, kadar gre za turiste iz tujine (Veljković, Colarič-Jakše, 2014).
Definicija SURS navaja: »Turizem je splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo v kraju zunaj
svojega običajnega okolja, da bi tako preživele svoj prosti čas, se sprostile, zaradi poslov ali iz
drugih razlogov. Turizem vključuje tako enodnevne izlete, kot tudi potovanja, na katerih turisti
vsaj enkrat prenočijo« (SURS, 2015).
Veljković in Colarič-Jakše (2014, str. 28) navajata tradicionalne prvine, ki opredeljujejo pojem
turizma:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

potovanje izven kraja bivanja
potovanje je prostovoljno in začasno
v kraju začasnega bivanja se ne vstopa v delovno razmerje
v kraju prihoda se zadovoljujejo potrebe in ljubezen do različnih atrakcij, doživetij
fizične in duhovne narave
med potovanjem se vstopa v odnose z drugimi potniki, domačini in z dogodki v
socialnem in naravnem okolju
ponovno se vrača v kraj stalnega bivanja.

6.1.

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj turizma

Abraham Maslow, ameriški psiholog, je leta 1943 objavil svojo zelo vplivno razpravo, z
naslovom A theory of Human Motivation (Teorija človeške motivacije). Oblikoval je piramido,
z namenom, da bi ponazoril potrebe, ki jih mora oseba zadovoljiti, da bi dosegla
samouresničitev. Potrebe si od najnižje do najvišje sledijo v naslednjem vrstnem redu (Hall,
Peters, Bloom, 2012):








Fiziološke potrebe – spadajo v najnižjo skupino potreb. To so osnovne potrebe, ki jih
mora človek zadovoljiti, da lahko preživi. Sem spadajo potrebe po hrani, pijači, počitku,
kisiku itd.
Potrebe po varnosti – človek želi biti telesno in duševno varen. Sem spadajo varnost,
pravni red, stabilnost, zaščita pred naravnimi elementi, itd.
Potrebe po ljubezni in pripadnosti – človek kot družabno bitje potrebuje naklonjenost,
zaupanje, sprejetje in intimnost.
Potrebe po spoštovanju – človek potrebuje spoštovanje drugih, ugled, samosprejemanje
in samospoštovanje.
Kognitivne potrebe – sem spadajo potrebe po znanju, raziskovanju, radovednosti in
občutku smiselnosti.
Estetske potrebe – doživljanje lepot v naravi in umetnosti, sem spadajo potrebe po
ravnotežju, harmoniji in redu.
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Samouresničitev – najvišje na lestvici Maslowa so potrebe po uresničitvi
posameznikovih zmožnosti, osebni rasti in samospoznavanju, ustvarjalnosti,
spontanosti, odpravi predsodkov in reševanju težav.

Iz tega lahko izhajamo, da vsaka izmed osnovnih človeških potreb lahko najde svoj smisel v
razlagi turističnih potreb. Turistične potrebe spadajo v skupino potreb višjega reda, saj morajo
biti najprej zadovoljene osnovne, temeljne potrebe. Veljković in Colarič-Jakše (2014, str. 101)
navajata, da so turistične potrebe, kakor tudi vse druge potrebe, fiziološko, zgodovinsko in
kulturno pogojene. Prav tako navajata, da se glede na to, da je človek kot biološko in družbeno
bitje oblikovan na različnih sistemih družbenih vrednot, oblikujejo tudi različni sistemi potreb.

6.2.

Turistični motivi

Turistični motivi ali nagibi so v bistvu želje in pričakovanja, ki vzpodbujajo in usmerjajo
ravnanje turistov. Z njihovo pomočjo lahko razložimo navade turistov. Poznavanje turističnih
motivov je praktičnega pomena, saj se motivom turistov (njihovim željam, pričakovanjem,
navadam) prilagajajo turistični objekti in storitve (Jeršič, 1990). Motivacija za potovanja je
skozi zgodovino vključevala migracije, vojne, duhovne vrednote, izobrazbo, zdravje,
sprostitev, pobeg iz vsakdanjega okolja itd. Mnogi izmed teh motivov so še danes pomembni
za potovanja, saj lahko z njihovim razumevanjem bolje analiziramo turistično vedenje ter lažje
predvidevamo in vplivamo na prihodnje vzorce turističnih potovanj (Konečnik Ruzzier, 2010).
Veljković in Colarič-Jakše (2014, str. 108-109) navajata tri najpogostejše motive, ki se
pojavljajo v turizmu. To so:





Biološki motivi izvirajo iz primarnih človekovih potreb, ki morajo biti zadovoljene tako
v kraju stalnega prebivanja kot tudi na turistični destinaciji. Med te motive spadajo
potreba po prehranjevanju (gastronomija) in namestitvi, relaksacija in nenazadnje
potreba po fizični in psihični varnosti.
Družbeni motivi so zelo pomembni na področju turističnih motivov in postavljajo v
ospredje človekovo željo in potrebo po druženju z drugimi ljudmi.
Osebni motivi so obrnjeni k turistu samemu in poudarjajo potrebo po
samouresničevanju, samopotrjevanju, spoznavanju novih kultur in pridobivanju novih
spoznanj.

Jeršič pa v svojem delu Turistična geografija (1985) navaja naslednje poglavitne turistične
motive:




Telesni motivi (želja po telesni sprostitvi in počitku, po telesni oz. športni dejavnosti,
po medicinski obravnavi. Ti motivi izvirajo iz želje po ohranitvi telesnega zdravja in jih
lahko delimo na:
‐ rekreacijo (obnavljanje telesnih moči)
‐ zdravljenje (obnavljanje telesnega zdravja)
‐ šport (telesna aktivnost)
‐ mir (telesna sprostitev).
Duševni motivi temeljijo na želji po duševni sprostitvi in obnovi duševnih moči.
Mednje spadajo beg iz vsakodnevne osamljenosti, želja po doživetjih, mir in želja po
zabavi.
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Kulturni motivi so pogojeni z željo po spremembi okolja zaradi spoznavanja drugih
pokrajin oziroma dežel in njihovih ljudi.
Medosebni stiki, ki jih spodbuja želja po srečanju z znanci, sorodniki, prijatelji.
Statusni ali prestižni motivi, ki jih lahko označimo z željo po ugledu, osebnem razvoju
in uveljavljanju.

Middleton (2001, str. 72-73) navaja naslednje motive za turistična potovanja:
Poslovni motivi in motivi, ki so vezani na delo



opravljanje poslov (npr. na področju zasebnega ali javnega sektorja), konference,
sestanki, kratki tečaji, razstave
potovanja izven kraja stalnega bivališča zaradi narave dela (npr. osebje na letalih,
vozniki tovornjakov, sistemski inženirji ipd.)

Fiziološki motivi





sodelovanje v športnih aktivnostih bodisi v dvoranah bodisi na prostem
izvajanje aktivnosti za zdravje, okrevanje in razgibavanje
počivanje in sproščanje od vsakdanjega stresa
iskanje sonca, toplote, sprostitve na plaži

Kulturni, psihološki in izobraževalni motivi




obiskovanje muzejev, festivalov, gledaliških in glasbenih prireditev
udeleževanje tečajev in aktivnosti, ki vključujejo intelektualne in ročne spretnosti
obiskovanje turističnih destinacij zaradi njihove kulturne ali/in naravne dediščine

Družbeni, medosebni in etnični motivi





obiskovanje prijateljev in sorodnikov
potovanje zaradi družabnih dogodkov (npr. poroke, pogrebi)
spremljanje drugih, ki potujejo, zaradi poslovnih ali drugih motivov
obiskovanje rojstnega kraja in raziskovanje družinskih korenin

Motivi, ki so vezani na zabavo, razvedrilo in prosti čas




spremljanje športnih in ostalih prireditev kot gledalec
obiskovanje zabaviščnih in tematskih parkov
nevsakdanje nakupovanje

Religiozni motivi



obiskovanje romarskih krajev in svetišč
obiskovanje držav, iz katerih izhaja vera turista, z namenom meditacije in poglobitve
vase

Da pa se turistični motivi in potrebe lahko uresničijo, so potrebni določeni dejavniki, ki so
rezultat določenega okolja in ki ljudem neposredno omogočajo vključevanje v turistična
potovanja. Dejavnike turističnega povpraševanja lahko delimo na objektivne ali racionalne, na
katere človek nima vpliva in na subjektivne ali iracionalne, ki so odsev osebnih nagnjenj
človeka in lahko nanje vplivamo.
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Objektivni dejavniki vplivajo na to, ali se bo posameznik vključil v turistična gibanja in postal
turist ali ne. Mednje spadajo (Zorko, 1999, str. 56):














razpoložljiva denarna sredstva
prosti čas
demografske značilnosti
dostopnost, obseg, kakovost in pestrost turistične ponudbe
cene turističnih dobrin in storitev
geografske in naselitvene razmere
tehnična opremljenost in mobilnost potencialnih turistov
varnostno-politične razmere
obstoječi in predvideni turistični tokovi
dejavnost konkurence
vpliv turistične promocije
javno mnenje, vpliv medijev, nasveti, priporočila
pravne norme, predpisi.

Zorko (1999, str. 66) navaja da so subjektivni dejavniki turističnega povpraševanja psihološko
obarvani, ter da izhajajo iz človekove osebnosti, njegovih navad, tradicije, vere, želje po
posnemanju drugih ljudi ter modnih trendov, zaradi želje po prestižu, snobizmu in podobno.
Med subjektivne dejavnike spadajo navade, vera, ugled, moda, strah, radovednost, posnemanje
in snobizem.
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7. Rekreacija
Z industrijsko revolucijo v 19. stoletju se je začela rekreacija dojemati kot družbenoekonomska
kategorija. Beseda rekreacija je pomenila možnost za obnovitev delovnih moči, poleg tega pa
tudi priložnost za razvijanje osebnosti. Navezovala se je na prosti čas, natančneje »disposable
time«, prosto razpoložljivi čas oziroma čas, v katerem lahko poljubno ravnamo. Šele z
industrijsko revolucijo je prišlo do ločitve delovnega časa in prostega časa, nakar je postala
rekreacija artikulirana potreba (Jeršič, 1998).
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) navaja, da je rekreacija »dejavnost, s katero se
človek telesno, duševno sprosti in okrepi«.
Jeršič (1985, str. 15) meni, da z besedo rekreacija označujemo obnavljanje (regeneracijo)
duševnih in telesnih moči ljudi, ogroženih ali obremenjenih zaradi enostranskih obremenitev,
ter da se uresničuje z uravnovešenjem med dejavnostjo in počitkom, z menjavo okolja, z vplivi
različnih čutnih dražljajev in nenazadnje tudi z določenimi telesnimi obremenitvami človeka.
Avtor prav tako navaja, da je rekreacija v primerjavi s prostim časom ožji pojem, saj se z njo
označuje samo tiste dejavnosti oddiha, osvežitve, sprostitve in obremenitve, ki so namenjene
sprostitvi ali nabiranju novih življenjskih moči.
Pojma rekreacija in prosti čas sta tesno povezana. Pigram in Jenkins (2006, str. 7) pišeta, da je
najpreprostejša razlika med prostim časom in rekreacijo ta, da se prosti čas navezuje na čas,
rekreacija pa na aktivnost. Tako se pogosto razume rekreacija kot dejavnost ali skupine
dejavnosti, ki se odvijajo v prostem času.
Rekreacija pa je definirana tudi kot početje in dejavnosti (vključena je tudi nedejavnost), ki se
jih posameznik prostovoljno loti, zunaj plačane zaposlitve, s prvotnim namenom zadovoljstva,
užitka in veselja (The Dictionary of Human …, 2009, str. 624).
Obnavljanje telesnih in duševnih moči lahko uresničujemo na različne načine, kot npr. s tekom
na tekmovanju, s poležavanjem ob vikendih, z branjem knjig svojim otrokom, z obiskom
restavracije ali pa z ogledovanjem izložb. Številni avtorji menijo, da je rekreacija dejavnost, ki
se odvija le na osnovi osebne želje, zato, ker to nekdo želi (Jeršič, 1985).
Jeršič (1985, str. 16) navaja, da je razlika med turizmom in rekreacijo ta, da turizem vključuje
tudi osebe oz. potrošnike, ki se ne vključujejo vanj vedno po svoji volji (npr. poslovni,
kongresni, zdraviliški, športni, tranzitni turizem), medtem, ko je rekreacija popolno nasprotje
dela, ki se opravlja zaradi zaslužka. Iz tega izhaja, da je vsaka dejavnost, vključno z delom,
lahko rekreacija, pod pogojem, da za opravljanje te dejavnosti ni potrebna prisila.
Jeršič (1990, str. 15) meni, da je rekreacija poglavitna potreba, ki spodbuja turistično potovanje
in bivanje v drugem kraju. Rekreacijo deli na aktivno in pasivno. Pasivna rekreacija zajema
tiste oblike pri katerih se človek sprošča ali počiva ob gledanju dejavnosti drugih ali pa npr.
ogled filma, gledališke predstave, športne prireditve, razstave, obisk gostinskega lokala, branje
knjig, gledanje televizije ali poslušanje radia itd. Pri tej obliki rekreacije se človek praviloma
ne giblje, ima pa predvsem psihični učinek.
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Preglednica 2: Delitev rekreacije
Pasivna
Na primer:
 posedanje na prostem
 piknik
 sončenje
 ogled zabavne, športne prireditve
 poslušanje glasbe

Aktivna
Na primer:
 ples
 hoja z opazovanjem narave ali
kulturnih znamenitosti
 obdelovanje vrtička
 ukvarjanje s športom: smučanje,
jadranje, plavanje, igranje tenisa

Vir: Jeršič, 1990, str. 16 .
»Rekreacija je integralen proces osebnostnega razvoja in obnove delovne moči posameznika z
zavestnim oblikovanjem prostega časa, pri katerem igrajo poleg dejavnosti v domačem (indoor
recreation) pomembno vlogo dejavnosti v domačem stanovanju (indoor recreation)« (Jeršič,
1998, str. 10).
Uresničljivost rekreacijskih potreb pa je odvisna od več različnih dejavnikov, npr. od
razpoložljivosti plačanega prostega časa, od obsega in (letne) razporeditve prostega časa
(prazniki, šolske počitnice), pa tudi od kupne moči. Določeno vlogo pa igrajo tudi spol, starost,
stopnja izobrazbe, osebni interesi, individualni življenjski stil, mobilnost, itd. (Jeršič, 1998).
Glede na to, koliko prostega časa imajo zaposleni ljudje na voljo za dejavnosti ločimo (Jeršič,
1998, str. 11):




dejavnosti med tednom, ki so vezane pretežno na stanovanje oz. dom, na bližino doma
ali območje kraja bivanja
dejavnosti ob koncu tedna in praznikih, ki jih izvajamo mnogokrat tudi zunaj kraja
bivanja, v njegovi okolici
dejavnosti v počitniškem prostem času, ki so vezane na dopust in ki traja več dni ali celo
tednov; praviloma ga preživljamo v turističnih območjih s posebej ugodnimi pogoji za
določene dejavnosti (npr. jadranje, plavanje, čolnarjenje).

Ljudje pogosto razumejo pojem rekreacija samo v smislu športne rekreacije, a je takšno
razumevanje preozko in se v bistvu nanaša le na en vidik rekreacije.
Lesnik (1990, str. 27) meni, da je fiziološka razlaga za rekreacijo preroditev oz. prenovitev
uravnoteženosti človekovega notranjega okolja z namenskim izzivanjem, to je urjenjem
homeostatskih povratnih zvez. Rekreacija ima neposredni vpliv na dejavnike človekovega
notranjega okolja, ki jih skupno imenujemo zdravje. Njen ugodni vpliv deluje tako na telesno
kot tudi na psihično področje človekovega organizma. Ločimo fiziološke in psihične vplive.
Med fiziološke vplive spadajo krepitev mišic; vpliv na srčnožilni sistem, na dihalne organe, na
kri, na centralni živčni sistem itd. Psihični vplivi so povezani s fiziološkimi, mednje spadajo
sproščanje, odpravljanje duševnih stresov, depresivnosti; zanimiva pa je tudi ugotovitev, da se
pri intenzivnem gibanju sprošča v možganih snov dopamin, ki odpravlja depresivnost.
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7.1.

Možnosti aktivne rekreacije na Šmartinskem jezeru

Slika 10: Rekreacija na Šmartinskem jezeru

LEGENDA:





vožnja z ladjico
pešpot 1
pešpot 2
igralni park Šmartinsko jezero (igrala za otroke)

vožnja z ladjico po jezeru

ribolov (Ribiški dom Brezova)

adrenalinska doživetja (zorbing, spust z balonom)

pikniki (Šmarnica d.o.o.)

golf

Pušn šank ''Pr Tini''

okrepčevalnica Tepež

Big air (klub adrenalinskih športov Šmartinsko jezero)

Vodni športi (Čolnarna Muzelj)

11
Učna pot ob jezeru (sprehodi)
Vir: Šmartinsko jezero, 2014, str. 1.
7.1.1. Zorbing
Ogromna žoga, narejena iz posebnega PVC materiala se imenuje zorb. Premer zorba meri 3,30
m in vsebuje 13 kubikov zraka. V Zorb centru ponujajo spust v Harness zorbu, kar pomeni, da
sta v zorbu dve osebi, ki sedita eden nasproti drugega in sta pripeti vsak na svoj sedež. Dolžina
steze je 130 metrov, pri čemer je pred koncem steze ovinek, ki je celo edini v Evropi. Edini
omejitvi sta, da lahko oseba tehta največ 100 kilogramov in da mora biti oseba visoka najmanj
145 cm (Zorb, 2015).
Zorbing center se nahaja v Runtolah in je izvedljiv od maja do oktobra. V primeru dežja ali
visokih temperatur (nad 35 stopinj Celzija) ne obratujejo.
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7.1.2. Supanje
SUP je okrajšava angleškega poimenovanja Stand up paddling (tudi Stand up paddle surf) za
šport, pri katerem stojimo in veslamo ter medtem občudujemo naravo. Zanj ne potrebujemo
predznanja in posebnih priprav, potrebujemo samo pravo opremo. Je vrsta športa, ki je dosegljiv
prav vsem. Supanje je zabavna aktivnost, ki vsestransko okrepi naše telo. Pri tej vodni
aktivnosti je dejavno skoraj celo telo. S to aktivnostjo se izboljšajo motorične sposobnosti
posameznika, prav tako njegova moč, koordinacija, gibljivost in vzdržljivost (Ujusup, 2015).
Poleti so nudili možnost supanja na Šmartinskem jezeru. Zainteresirani so se zbirali pri Brkatem
somu, nato pa se preizkusili v supanju.
7.1.3. Sprehajanje, tek
Sprehajalna pot iz Celja (Nova vas) – Dobrova – Šmartinsko jezero je dolga približno 10
kilometrov. Pot najprej poteka ob lokalni cesti, nato pa preide med njive in travnike. Pri jezeru
se pot združi s sprehajalno potjo. Obiskovalci imajo dve možnosti: lahko izberejo krožno pot
mimo ladjice Jezerska kraljica in nato nadaljujejo pot ob jezeru ter se preko pontonskega mostu
vrnejo do ladjice. Tukaj lahko obiskovalci združijo prijetno s koristnim, saj so ob pešpoti
nameščene informativne table (učna pot ob jezeru), ki seznanijo obiskovalce z različnimi
ekosistemi. Lahko pa izberejo drugo pot ob jezeru preko pregrade in se nazaj vrnejo po
asfaltirani lokalni cesti ali pa nazaj po isti poti. Ob celotni pešpoti so nameščene lesene klopi,
ki so namenjene počitku in občudovanju narave.
7.1.4. Golf
V bližini jezera se nahaja tudi golf center golf kluba Celje. V ponudbi je golf igrišče s 6 luknjami
in vadbišče za golf. Poskrbljeno je tudi za gostinsko ponudbo v baru InCaffe, otroci pa se lahko
igrajo na igralah.
Golfski turizem je pomemben element turistične ponudbe države in predstavlja velik potencial
za slovenski turizem. Golfska igrišča z raznovrstnimi ponudbami in storitvami pomembno
vplivajo na gospodarsko dejavnost tako na lokalnem, kot tudi na regionalnem nivoju in
pripomorejo k povečevanju delavnih mest ter krepijo prepoznavnost regije. Slovenska golfska
igrišča nudijo igralcem gibanje v naravi. Golf v kombinaciji z drugimi elementi turistične
ponudbe (npr. wellness) pa lahko pomembno prispeva k izboljšanju strukture turistov, ki
obiščejo Slovenijo, saj naj bi golfisti veljali za petične goste. K temu se še lahko doda kulinarika
in kakovostna ponudba vin in tako se lahko oblikuje visoko kakovostne integralne turistične
proizvode za najzahtevnejše goste. Pomembno vlogo pa igra tudi povezovanje Golf zveze
Slovenije s podjetji in ponudniki turističnih aranžmajev ter ponudniki turističnih storitev (npr.
hoteli) (Veljković, Colarić-Jakše, 2014).
7.1.5. Plavanje
Plavanje je po raziskavi o športnorekreativni dejavnosti v Sloveniji druga najbolj priljubljena
dejavnost, s katero se je leta 2008 ukvarjalo kar 35 odstotkov Slovencev. Omejujoča dejavnika
za kopanje v sladkih vodah sta kratko trajanje primernih vodnih temperatur v poletnem času ter
pogosto nezadostna kakovost voda (Cigale, Gosar, 2014).
V poletnem času je Šmartinsko jezero ena izmed destinacij, kamor se hodijo v vročih dneh
hladiti okoliški prebivalci. Poleti v Šmartinskem jezeru plava veliko ljudi. Ob prihodu na
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Šmartinsko jezero opozarja tabla, da je plavanje v jezeru sicer prepovedano (oz. na lastno
odgovornost), vendar se še vedno veliko obiskovalcev odloči za kopanje v njem.
Jezera so primerna za kopanje in sončenje. Jeršič (1990, str. 42) meni, da njihova kopališka
privlačnost ni odvisna samo od naravnih lastnosti, ampak tudi od oddaljenosti od morskih obal
in bližine turističnih matičnih območij. Kot primer avtor navaja Blatno jezero na Madžarskem,
ki velja za pomembno kopališko turistično območje zaradi sorazmerne oddaljenosti od morja,
poleg tega pa še omenja Blejsko jezero (poleti relativno topla voda) in jezera na Koroškem
(Jeršič, 1990).
7.1.6. Ribolov
Slovenija je država, ki je bogata z vodnimi viri in je zato ena izmed najbolj zaželenih destinacij
za sladkovodni športni ribolov. Slovenske reke in jezera so v primerjavi s preostalo Evropo še
dokaj ohranjeni in neonesnaženi. Nosilca promocije sta Ribiška zveza Slovenije in Zavod za
ribištvo Slovenije. Ribiška zveza Slovenije pa skupaj s 64 ribiškimi družinami deluje tudi na
področju varstva okolja in ohranjanja narave. Predvsem tuji ribiči, še posebej muharji so zelo
dobri potrošniki in uporabniki različnih turističnih storitev. Veljajo za eno najkakovostnejših
skupin tujih gostov, ki prihajajo v Slovenijo in ki izredno cenijo naravo in imajo spoštljiv odnos
do naravnih in kulturnih vrednot (Veljković, Colarič-Jakše, 2014).
Šmartinsko jezero privablja mnoge ribiče iz Slovenije in tujine. Ribiči v jezeru vsako leto
ulovijo kar nekaj krapov s težo med 20 kg in 30 kg, v jezeru pa plavajo tudi krapi, ki so težji od
30 kg. Jezero je znano tudi po ogromnih somih, ki se skrivajo v njegovih globinah. Redki
potapljači so poročali o ogromnih videnih somih v jezeru, kar je prestrašilo marsikaterega
plavalca. Do sedaj še ni bilo zabeleženo, da bi kateri som dejansko napadel kakšnega plavalca,
medtem ko so ljudje že večkrat videli, da je z vodne gladine izginil kakšen labod ali račka. Za
resnično bi se naj izkazala tudi legenda o pudlju, ki ga je pojedel som (Ribiška družina Celje,
2015). Na Šmartinskem jezeru je bil ujet največji oziroma najtežji krap v Sloveniji, ki tehta
34,60 kg. Ujet in spuščen je bil novembra, leta 2013 (Ribiške karte, 2015).
Ribiči imajo na voljo več ribolovnih dovolilnic za ribolov na Šmartinskem jezeru. Poleg dnevne
in tridnevne ribolovne dovolilnice je na voljo tudi nočna dovolilnica za ribolov na Šmartinskem
jezeru.
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Preglednica 3: Nakup ribiških kart na Šmartinskem jezeru
Ribolovne dovolilnice
Ujemi in spusti – 3–dnevna
Ujemi in spusti – dnevna
Ujemi in spusti – nočna

Cena
40,00 €
15,00 €
15,00 €

Ujemi in vzemi (ciprinidi –
bela riba), dnevna

20,00 €

Ujemi in vzemi (roparice),
dnevna

25,00 €

Za otroke do 15. leta

5,00 €

Možnost ribolova
amur, krap
amur, krap
amur, krap
androga (25 cm),
tolstolobik, rdečeoka,
rdečeperka, zelenika,
ploščič (30 cm), amur (50
cm), linj (30 cm), krap (30
cm), ostriž
som (60 cm), ščuka (50
cm), smuč (50 cm)
androga (25 cm),
rdečeoka, rdečeperka,
zelenika, ploščič (30 cm),
ostriž

Vir: Ribiške karte, 2015

Pri vseh ribolovnih dovolilnicah lahko ribiči lovijo ribe po celotni površini jezera, razen v
označenih drstiščih. Prepovedan je tudi ribolov s pontonskega mostu. Izjema je le nočna
dovolilnica, kjer je ribolovno območje omejeno od drstišča pri kmetiji Toplak do kraparskega
zaliva ter v gozdu med starim kamnolomom in začetkom travnika nasproti ribiškega doma
(Ribiške karte, 2015). Ribe se lahko lovi od zore do mraka, za vabe se lahko uporablja: umetne
vabe, vabe rastlinskega in živalskega izvora. Vrste lova, ki so dovoljene na Šmartinskem jezeru
so: beličarjenje, lov iz čolna, vijačenje in talni ribolov (Ribiške karte, 2015).
Grafikon 4: Število ribolovnih dni
Število ribolovnih dni
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Leto
Domači turisti dnevna

Domači turisti tridnevna

Domači turisti ujemi‐spusti

Člani letna

Člani drugo

Člani ujemi‐spusti

Vir: Ribkat, 2015.
Šmartinsko jezero je priljubljena destinacija za domače in tuje ribiče zaradi svoje razmeroma
neokrnjene narave, miru in tišine.
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Ribiško upravljanje:
Šmartinsko jezero po Uredbi o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št 52/2007) sodi v celjski ribiški okoliš, v katerem v skladu z Ribiško
gojitvenim načrtom 2006-2010, ki ga je potrdila pristojna upravna enota in letnim programom
2015, ki ga je potrdil Zavod za ribištvo Slovenije, upravlja Ribiška družina Celje (Ribkat, 2015).
Šmartinsko jezero spada v savinjsko ribiško območje in celjski ribiški okoliš. Upravljalec
revirja je ribiška družina Celje. Ima status ribolovnega revirja (Ribkat, 2015).
Ribiška družina Celje je bila ustanovljena leta 1952 iz nekdanje Ribarske zadruge in Ribiškega
društva. Leta 1959 postane RD Celje samostojna ribiška družina, registrirana na sodišču kot
pravna oseba. V letu 1990 so začeli graditi ribiški dom na polotoku Brezova ob Šmartinskem
jezeru. Zemljišče so odkupili od zasebnika, z novogradnjo pa so nadomestili začasen, montažni
objekt. Tako je družina pridobila prostore za strokovno in rekreacijsko druženje članstva. Za
uspešno gospodarjenje in upravljanje z vodami in ribjim zarodom ter za nenehno skrb za čisto
okolje je bila Ribiška družina Celje nagrajena z bronastim grbom Mestne občine Celje. Na
ribiški koči se odvija večina prireditev, ki jih organizirajo ribiči (Ribiška družina Celje, 2015).
RD Celje upravlja s povodjem Savinje od mostu v Petrovčah pa do viadukta v Tremarjah. Po
izgradnji vodne akumulacije v Ločah, je družina dobila v upravljanje še Šmartinsko jezero, v
Goričici pri Šentjurju pa ima v lasti tudi pet ribnikov, kjer goji ribe za vlaganje v športno
ribolovne vode (Šmartinsko jezero, 2000). Ribniki so umetno izgrajeni in namenjeni za gojenje
rib. Zgrajeni so bili že v 17. stoletju in so služili grajskemu ribogojstvu (Ribiška družina Celje,
2015).
V spodnji preglednici je prikazano število članov Ribiške družine Celje.
Pripravnik je član ribiške družine (v nadaljevanju RD), ki še ni opravil izpita za športnega ribiča
in lahko izvaja ribolov pod neposrednim nadzorom mentorja ali športnega ribiča člana ribiške
družine, razen v ribnikih. Mladi ribiči oz. mladinci so člani RD do dopolnjenega 18. leta starosti
in lahko izvajajo ribolov le v spremstvu in pod neposrednim nadzorom polnoletne osebe, razen
v ribnikih. Častni člani so osebe, ki imajo posebne zasluge za razvoj sladkovodnega ribištva ali
varstva narave (RD Vrhnika, 2015).
Preglednica 4: Člani ribiške družine Celje
Vrsta članov
Št. moških Št. žensk
Polnoletni ribiči
330
6
Mladi ribiči
19
0
Častni član
4
0
Pripravnik
34
3
Vir podatkov: Ribkat, 2015.
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Upleni rib
Grafa v nadaljevanju prikazujeta število in maso ulovljenih rib v Šmartinskem jezeru v letih
2012, 2013 in 2014. Podatki kažejo na to, da število ulovljenih rib pada z leti. Najpogosteje
ulovljena vrsta ribe je še vedno krap. Iz spodnjega grafa je razvidno, da se je število ulovljenih
krapov zmanjšalo s 599 (2012) na 307 (2014). Prav tako se je zmanjšalo število ulovljenih
smučev s 55 (2012) na 21 (2014). Število ulovljenih ščuk, somov, ploščičev in belih amurjev
pa stagnira po letih. Najbolj priljubljene vrste rib za ribolov so kapitalne ribe - som, amur in
krap.

Grafikon 5: Število ulovljenih rib
700

Število ulovljenih rib
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Vir podatkov: Ribkat, 2015.
Spodnji graf prikazuje maso ulovljenih rib v kilogramih. Še vedno se ulovi največ kilogramov
krapa. V letu 2014 je bilo ulovljenih 1014 kilogramov krapa, medtem ko je bilo leta 2012
ulovljenih kar 1738 kilogramov krapa. Krapu sledi po masi ulovljenih rib som. Leta 2012 so
ulovili 120 kg, leta 2014 pa 75 kilogramov soma. Na leto ulovijo približno 50 kilogramov
smuča, ščuke in belega amurja, medtem ko znaša ulov ploščiča manj kot 10 kilogramov letno.
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Grafikon 6: Masa ulovljenih rib v kg
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Vir podatkov: Ribkat, 2015.
7.1.7. Opazovanje ptic
Opazovanje ptic je oblika rekreacije, ki nima bistvenega vpliva na jezerski in gozdni ekosistem
in ju tudi ne siromaši.
Opazovanje ptic ima naslednje prednosti pred drugimi oblikami rekreacije (Gregori, 1990):
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

zaradi hoje in drugih oblik gibanja ima opazovanje ptic določene elemente športne
rekreacije;
opazovanje ptic na jezeru in v gozdu poteka v okolju, ki na opazovalca deluje
pomirjujoče;
opazovalec minimalno vznemirja svojo okolico;
opazovalec spoznava estetske vrednote jezera in gozda, občuduje oblike in barve ptic,
posluša njihovo petje in oglašanje;
poleg telesne je ves čas prisotna tudi psihična aktivnost;
s spoznavanjem biologije in ekologije ptic opazovalec poglablja svoje znanje o ekologiji
jezera in gozda;
opazovanje ptic je mogoče v vsakem letnem času, le močne padavine ga lahko omejijo.

Na Šmartinskem jezeru lahko obiskovalci opazujejo naslednje vrste ptic: čopasti ponirek, siva
čaplja, labod grbec, mlakarica, mali žagar, črna liska in druge.

7.1.8. Kolesarjenje
Odvisno od načina in vrste kolesarjenja, sodeluje pri aktivnosti od okoli 40 do 90 odstotkov
skeletnega mišičevja, kar ima pozitivne fiziološke spremembe tako srčnega kot tudi dihalnega
sistema in gibalnega aparata. Kolesarjenje pušča tudi pozitivni vpliv na motorične in
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funkcionalne sposobnosti. Najpogosteje se odvija v naravi, kjer je organizem izpostavljen in
vpet v zdravju koristne dejavnike naravnega okolja. Pri kolesarjenju gre tudi za beg iz
urbaniziranega, motoriziranega in na različne načine onesnaženega okolja v podeželsko
neonesnaženo ali pa vsaj manj onesnaženo okolje (Berčič in sod., 2010).
Rekreativni kolesarji, ki prevozijo na svojih treningih od 30 do 50 pa tudi 100 ali več
kilometrov, so neke vrste turisti, saj zapustijo domači kraj in uporabljajo različne prometne
povezave, ki spadajo med posredne dejavnike turistične ponudbe in v turistično infrastrukturo.
O kolesarjenju pa lahko govorimo kot o načinu prevoza, športnorekreativni in turistični
dejavnosti ali pa o tekmovalni športni panogi. Na podlagi tega lahko kolesarjenje opredelimo v
naslednje vsebinske oblike (Berčič in sod., 2010):










dnevno kolesarjenje (npr. kolo se uporablja kot prevozno sredstvo; vožnja v službo, v
šolo, po nakupih)
športno kolesarjenje (cestno in gorsko) (predstavlja različne treninge in tekmovalne
oblike kolesarjenja)
športnorekreativno kolesarjenje (tukaj gre bolj za željo po sprostitvi, razvedrilu in
pridobivanju kolesarske kondicije)
izletniško kolesarjenje (to je zvrst kolesarjenja, ki ne traja več kot en dan z namenom
bivanja v naravnem okolju)
popotniško kolesarjenje (zvrst kolesarjenja, ki traja več dni in kjer se kolesarji
popotniki selijo iz kraja v kraj in pričakujejo ustrezne turistično-gostinske usluge s
primerno turistično in kolesarsko infrastrukturo)
gorsko kolesarjenje (najpogosteje se odvija v gozdnem in gorskem svetu, kjer je
neokrnjena narava in razgiban teren)
družinsko kolesarjenje (to je specifična družbena skupina, ki izkoristi svoj prosti čas
za kolesarjenje ob vikendih, šolskih počitnicah in v času dopusta)
turistično kolesarjenje (praktično vse oblike kolesarjenja so bolj ali manj povezane s
turizmom, kjer kolesarji kot turisti spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti
posameznih krajev).

Možnosti kolesarjenja ob Šmartinskem jezeru
Kolesarjenje je med Celjani priljubljena oblika rekreacije, zato imajo na voljo kar nekaj
kolesarskih poti. Zemljevid z označenimi potmi se nahaja v TIC-u Celje (Celje, 2014):
Fackina pot – to je pot, ki se prične na obrobju mesta v Dečkovem naselju, pri IV. osnovni
šoli.
Trasa poti: IV. osnovna šola – Medlog – graščina Prešnik 1– Šmartno v Rožni dolini –
Šmartinsko jezero – Dobrova – Nova vas – IV. osnovna šola. Pot je dolga 18,5 kilometrov.

Graščina Prešnik je bila omenjena že leta 1542 kot dvorec v lasti Ranšperške gospoščine. Dvorec je bil med leti
1542 in 1751 večkrat obnovljen in dozidan. Leta 1751 je bila urejena grajska kapela Povišanje sv. križa, leta
1886 so v neogotskem slogu obnovili fasado ter dodali plastike dveh levov in kositrnih Lancknehtov v naravni
velikosti. Okoli dvorca so se nekoč razprostirali vrtovi, imenitnost gospoščine dvorca pa je še posebej poudarjal
ribnik, ki je bil izkopan pred približno 200 leti. Ob prihodu prve elektrike v Celje pa naj bi po pripovedovanju
ljudi na ribniku delovala manjša elektrarna. Pozimi so na ribniku lomili led, ki so ga uporabljali mesarji v Celju
(Trobec, 2003).
1

43

Na poti si lahko obiskovalci pogledajo Joštov mlin, graščino Prešnik v Šmartnem v Rožni
dolini, Šmartinsko jezero, poznobaročno kužno znamenje v Dobrovi in cerkev sv. Duha.
Kolesarska pot Celje 1 – je pot, ki se prične v Celju, natančneje v Novi vasi.
Trasa poti: Celje (Nova vas) – Dobrova – Šmartinsko jezero – Slatina v Rožni dolini – Lopata
– Celje (Ostrožno) – Celje (Lava). Dolžina poti znaša 12,6 kilometrov.
Zanimivosti, ki si jih lahko obiskovalci ogledajo, so cerkev Sv. Duha, poznobaročno kužno
znamenje v Dobrovi, Šmartinsko jezero in dvorec Prešnik v Šmartnem v Rožni dolini.
Šmartinska pot – pot se začne v Novi vas v Celju.
Trasa poti: Celje (Nova vas) – Slatina v Rožni dolini – Loče – Brezova – Vojnik – Lešje –
Runtole – Prekorje – Dobrova – Celje (Nova vas). Dolžina poti znaša 13 kilometrov.
Na tej poti si lahko obiskovalci ogledajo Šmartinsko jezero, graščino Prešnik, poznobaročno
kužno znamenje in cerkev sv. Duha.

7.2.

Možnosti pasivne rekreacije na Šmartinskem jezeru

7.2.1. Panoramska vožnja z ladjo Jezerska kraljica
To je gostinski plavajoči objekt, ki tudi pluje po jezeru. Ima 88 sedišč, vožnja z ladjo pa traja
eno uro. Med tem časom se lahko gostje osvežijo s pijačo in sladoledi in opazujejo lepote
narave. Panoramska plovba se prične z izplutjem iz Pristana luke Sailor mimo pregrade v smeri
naselja Runtole, ob naselju Lešje pa zavije proti Ribiškemu kotu. Tam se ladja obrne in zapluje
v zaliv Brezje, kjer ponovno izvede obrat in se v nasprotni smeri zapelje proti Pristanu luke
Sailor (Jezerska krajica, 2013).
Enourna panoramska plovba se izvaja v sezoni od aprila do oktobra, pri čemer se glavna sezona
prične z letnimi šolskimi počitnicami. Ladja izpluje, kadar je zainteresiranih več kot 10
obiskovalcev (Jezerska krajica, 2013).

7.2.2. Gostinska ponudba v neposredni bližini jezera
Okrepčevalnica Tepež
Okrepčevalnica Tepež se nahaja ob neposredni bližini jezera, v Runtolah, v bližini zorbing
centra. Sprejemajo zaključne družbe, rojstne dneve, birme, obhajila, fantovščine, sedmine.
Nudijo tudi piknik prostor s pogledom na Šmartinsko jezero. Gostom ponujajo domačo hrano
po naročilu. Na tem mestu je možen tudi nakup ribiških dovolilnic (za Šmartinsko jezero in
Savinjo).
Čolnarna Muzelj
Ponudba čolnarne Muzelj zajema izposojo pedolinov, čolnov in kajakov. Strežejo tudi hrano
(vsakodnevna ponudba jedi z žara in ribe) in pijačo ter pripravljajo piknike za zaključene
skupine, obiskovalci pa lahko najamejo tudi piknik prostor. Za otroke so na voljo urejena
otroška igrala. Obiskovalcem ponujajo tudi namestitvene kapacitete – na voljo je skupno ležišče
s 14 posteljami.
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Brkati som
Kavarnica Brkati som in turistična info točka je zaživel junija 2015. Postavila ga je Mestna
občina Celje, za njegove vsebine pa skrbi Celjski mladinski center. Ideja za ime se je porodila
na Mestni občini Celje. Želeli so da ime povezuje jezero in njegovo zgodovino, da ima kulturno
izročilo in bogato vsebinsko sporočilo, deloma pa so se želeli navezati na legendo o pesojedem
somu. Številni miti in verovanja so namreč povezani z brkatim somom, poleg tega pa nastopa
tudi kot ključna literarna oseba v Jalnovih Bobrih. Namen Celjskega mladinskega centra je
ponuditi obiskovalcem dodatne vsebine s področja kulture, športa, kulinarike in druge različne
prostočasne aktivnosti. Pestro dogajanje, ki je dostopno vsakomur se odvija od petka do nedelje
v času sezone (v letu 2015 je bil odprt od junija do oktobra), zaprt je le v primeru slabega
vremena. Za družine so na voljo različni dogodki (npr. gledališke predstave, otroške eko
delavnice, tematsko obarvana praznovanja rojstnih dni v naravi – Ujemi pesojedega soma,
Poiščimo celjsko ninjo, Čajanka s teto Justo, Gozdni palčki in podobno). S kulinaričnimi
dobrotami in ekološko pridelano hrano so se predstavila različna društva, ki delujejo na teh
področjih, gostinci, šole, posamezniki. Večkrat so priredili tudi tržnico različnih izdelkov.
Mladinski center Celje si je zastavil dokaj zahteven program, saj so samo v prvih dveh mesecih
pripravili več kot 30 različnih glasbenih, animacijskih, kulinaričnih in drugih dogodkov, kot so
delavnice in predstavitve. S številom obiskovalcev so bili zadovoljni, seveda pa bi si jih želeli
še več. Poročajo, da so obiskovalci Brkatega soma v glavnini domačini, je pa bilo zaznati tudi
precej tujcev, ki so prišli raziskovat jezero. Slednjega so razkazali vsem mednarodnim
skupinam, ki so jih gostili v hostlu oz. v Celjskem mladinskem centru. Na Šmartinskem jezeru
so gostili tudi dve študijski turi tujih novinarjev, ki so jim ga predstavili v najlepši luči, z
upanjem, da ponesejo njegovo ime v druge države. Eden izmed tujih novinarjev je celo
izpostavil Šmartinsko jezero kot skriti biser in eno izmed petih najlepših jezer v Sloveniji. S
poslovanjem v letu 2015 so zadovoljni, vendar so samokritični v smislu, da želijo naslednje leto
ponuditi svoj program in storitve še bolje in v večjem obsegu (Podjed, 2015).
V spodnji preglednici je seznam prireditev in dogodkov, ki so bili organizirani pri Brkatem
somu poleti 2015. Število in pestrost dogodkov priča o tem, da se je to poletje veliko dogajalo
in da so imeli obiskovalci med vikendi možnost brezplačne udeležbe na raznovrstnih dogodkih
in delavnicah.
Preglednica 5: Seznam dogodkov v letu 2015
Datum in ura (leto 2015)
Sreda, 3. 6. ob 18.00
Petek, 3. 7. ob 19.00
Nedelja, 5. 7. od 17.00 do 19.00
5., 12., 19., 26. 7. od 10.00 dalje

Dogodek
Otvoritev Brkatega soma
Petkovi plesni koraki za najmlajše (otroci so na
brezplačni mini plesni delavnici pripravili koreografijo).
Otroške delavnice: Zeleni vrtiljak (Otroci so se spoznali
z zdravim načinom prehranjevanja in odgovornim
življenjskim slogom).
KNJIŽNICA NA PROSTEM (Obiskovalci so si lahko v
času obiska kavarne izposodili in v mirnem ambientu
prebrali knjigo, z otroškimi slikanicami pa je bilo
poskrbljeno tudi za najmlajše. Zanje je bila v
popoldanskem času namenjena še posebna bralnodružabna urica).
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Datum in ura (leto 2015)
Četrtek, 9. 7., ob 19.00

Petek, 10. 7., ob 18.00
Sobota, 11. 7., od 10.00 do 13.00
Sobota, 18. 7., od 10.00 do 12.00
Nedelja, 19. 7., ob 18.00
Sobota, 25. 7., 10.00 – 13.00

Sobota, 1. 8., od 10.00 do 12.00
Petek, 7. 8., ob 18.00
Sobota, 8. 8., od 10.00 dalje
Nedelja, 9. 8., ob 17.00 uri
Sobota, 15. 8., od 10.00 do 13.00
Sobota, 22. 8., od 9.00 do 10.00
Nedelja, 23. 8., od 12.00 do 15.00
Torek, 1. 9. ob 19.00
Sobota, 5., 12., 19. in 26. 9., od
11.00 do 13.00
Sobota, 5. 9., ob 16.00
Nedelja, 6. 9., ob 18.00
Nedelja, 13. 9., ob 18.00
Petek, 25. 9., ob 18.00
Petek, 25. 9., ob 21.00
Sobota, 26. 9., ob 16.00
Sobota, 26. 9., od 10.00 do 11.00
Nedelja, 27. 9., od 12.00 do 13.30
Vir: Podjed, 2015.

Dogodek
BEAUTY POINT - Lepota iz oaze (To je bila lepotna
prireditev, ki je spajala zanimive tematike iz sveta
ličenja, mode in lepote. Obiskovalke so lahko spoznale
skrivnosti iz backstage-ov modnih snemanj in imele
priložnosti za individualno konzultacijo ter druženje v
ambientu, ki je razvajal na svojstven način)
Jezerska simfonija harfistk Dominike in Bee Kastelic
Somova tržnica domačih dobrot
Otroške delavnice: Zeleni vrtiljak
Akustična nedelja: koncert skupine The Groovers
Somova tržnica domačih dobrot (Gozdič pri Brkatem
somu se je za nekaj ur spremenil v čisto pravo tržnico,
na kateri so se s svojimi dobrotami predstavile okoliške
kmetije).
Kreativne delavnice za najmlajše (ustvarjanje iz gozdnih
materialov)
Jezerska simfonija violinista Andreja Kopača
Igra svetlobe: Camera obscura
Akustična nedelja: koncert Matica Nareksa
Somova tržnica domačih dobrot
Brkati som zajtrkuje (brezplačen zajtrk za obiskovalce,
ki so ga pripravili v sodelovanju z okoliškimi
kmetijami)
Ribje kosilo pri Brkatem somu
INDIJSKI VEČER (Indijska kulinarika, glasba in
izbrana poezija)
Kreativne otroške delavnice (ustvarjanje iz različnih
materialov)
Kozmetika iz narave: Pripravljene na jesen? (brezplačna
praktična delavnica za obiskovalke)
Glasbeni oder ob jezeru: Ko klasika sreča tango
Glasbeni oder ob jezeru: Milina violin
Tematski seminar ličenje: Lepota iz oaze
Koncert Tilna Pusarja
Predstavitev aplikacije Ihelp (aplikacija za pametne
telefone)
Brkati som zajtrkuje
Ribje kosilo pri Brkatem somu
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Bar InCaffe
Bar InCaffe se nahaja na poti iz Celja proti Šmartinskem jezeru v Dobrovi, poleg golf igrišča.
Novo urejeni bar so odprli junija 2015. Za otroke imajo na voljo otroška igrala.
Pušn šank Pr' Tini
Tina Turnšek je junija 2009 odprla gostinski lokal Pušn šank ''Pr' Tini''. Nahaja se v Dobrovi, v
bližini Šmartinskega jezera in je odlična postojanka za vse, ki si želijo odpočiti od mestnega
vrveža in se ohladiti na pijači. Šank se nahaja ob poti, ki vodi do jezera, in ni bil del državnega
prostorskega načrta.
Družinska dejavnost Črepinškovih je bila primarno usmerjena v kmetijstvo. Projekt
»Šmartinsko jezero,« ki je v domeni občine Celje, je ljudem, ki živijo v bližnji okolici
Šmartinskega jezera, ponudil različne izzive in priložnosti. Družina Črepinšek je izkoristila
lokacijo svoje kmetije in se začela ukvarjati z gostinstvom. Na tej kmetiji je obstajal »pušn
šank« že kar nekaj generacij nazaj, ko še ni bilo jezera in ko še ni bilo tako urejene cestne
infrastrukture kot je sedaj. Dvesto let staro kmečko hišo so že kar nekajkrat obnovili in še vedno
kaže podobo velike kmečke hiše, ki je nekako sinonim za veliko kmetijo. Tako se je porodila
ideja, da bi na kmetiji ponovno zaživel »pušn šank«, kar jim je tudi uspelo.
Ponudba obsega domačo hrano in pijačo, najem prostorov za piknike, za otroke pa so urejena
igrala. Obiskovalcem je na voljo tudi uporaba brezžičnega interneta.
Tukaj se odvija od leta 2012 tradicionalni kmečki praznik oziroma t.i. kmečke igre.
Kmečki praznik organizirata Govedorejsko društvo Celje in Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije (KGZS) – zavod Celje. Na tej prireditvi se tradicionalno srečajo govedorejci in si
izmenjajo rejske izkušnje.
Tradicionalne kmečke igre so vsakoletni dogodek, kjer potekajo tekmovanja v različnih
panogah, obiskovalci pa se lahko zavrtijo tudi ob dobri narodnozabavni glasbi. Praznik se začne
odvijati že zjutraj (ob 10. uri) s pečenjem vola, nadaljuje pa se s tekmovanjem z BCS
kosilnicami, blagoslovom traktorjev, popoldan po 15. uri pa so na sporedu kmečke igre
(različna društva se pomerijo v košnji, spravljanju sena, igrah presenečenja). Organiziran je tudi
srečelov, po uradnem delu pa se nadaljuje veselica z ansambli pozno v noč.
Od leta 2010 prirejajo vsako leto tudi kresovanje, ki velja za eno izmed najbolj obiskanih
prireditev v Celju. Vsako leto je poskrbljeno za dobro glasbo, vstop pa je brezplačen.
Tudi med letom je poskrbljeno za pestro dogajanje (npr. kostanjev piknik, ogled nogometnih
tekem, zabava za noč čarovnic, koruza piknik itd.). Pušn šank ''Pr' Tini'' je odprt vse dni v letu,
razen za božič.
7.2.3. Namestitvene kapacitete v bližini Šmartinskega jezera
V ožji okolici Šmartinskega jezera lahko obiskovalci prenočijo v čolnarni Muzelj, ki nudi sobo
s skupnimi ležišči (14 postelj).
Ostale namestitvene kapacitete so za goste na voljo v Celju, Vojniku in Dobrni.
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Preglednica 6: Namestitvene kapacitete v okolici Šmartinskega jezera
Hotel
Evropa
Faraon
Celeia

Število zvezdic
4 zvezdice
3 zvezdice
3 zvezdice

Grande

3 zvezdice

Celjska koča
3 zvezdice
Vir: Celje - Turistični vodnik, 2014.

Lokacija
v strogem centru mesta
na obrobju mestnega parka ob reki Savinji
ob neposredni bližini avtobusne in železniške
postaje v mestu
v neposredni bližini nakupovalnih središč in
sejmišča v mestu
pribl. 8 km iz Celja se nahaja v naravi

Obiskovalcem oz. turistom sta na voljo tudi dva hostla, ki se nahajata v centru mesta v
neposredni bližini avtobusne in železniške postaje: MCC Hostel – hiša legend, in pa hostel
Georges. Gostišče Hochkraut (2 zvezdici) pa poleg namestitve nudi tudi masažne kadi in savno.
Za vse tiste, ki so po naravi bolj pustolovskega duha, pa je na voljo tudi avtokamp Celje (3
zvezdice), ki se nahaja na obrobju mesta v Zadobrovi (približno 6 km iz Celja). Od avtoceste
Ljubljana - Maribor (izvoz Celje vzhod) je kamp Celje oddaljen vsega 2 km, lociran izven
naselja, na mirnem mestu, sredi travnikov. Kamp ima na voljo približno 30 mest, opremljen je
z vso potrebno infrastrukturo, nudi pa tudi možnost kampiranja z avtodomi, izposojo koles ter
uporabo piknik prostora in bazena.
7.2.4. Turistične kmetije in piknik prostori v bližini jezera
Turizem na kmetiji je tržno zanimiv in kakovosten turistični proizvod, ki temelji na privlačnosti
narave in kulturne dediščine podeželja, domačnosti kmečke družine, gostoljubnosti, znanju
podeželskih ljudi in individualnosti ponudbe. Kmetje že več stoletij s svojim kmetovanjem
ohranjajo naravne zmožnosti za pridelavo hrane in skrbijo za trajnostno ohranjanje gozdov ter
okolja (Veljković, Colarić-Jakše, 2014). V bližini in okolici Šmartinskega jezera se nahaja kar
nekaj turističnih kmetij, ki so na kratko predstavljene v nadaljevanju (Šmartinsko jezero, 2014):
Eko kmetija Mesojednik
Nahaja se v Slatini v Rožni dolini. Obiskovalcem nudijo sprehod po kmetiji, kjer si lahko
ogledajo ekološko rejo živali, hleve, polja ter 150 do 200 let staro bodiko. Seznanijo se tudi z
ekološkim načinom kmetovanja, pridelavo komposta iz hlevskega gnoja in pridelavo semen.
Ponujajo tudi ogled vrta in travnika, kjer se otroci seznanijo s pomenom vrta in travnika za ljudi
in živali ter z opravili po posameznih letnih časih. Program traja 4 ure in je namenjen predvsem
predšolskim, osnovnošolskim otrokom pa tudi odraslim. Sprejemajo skupine od 5 do 30 oseb.
Turistična kmetija Vozlič
Leži ob neposredni bližini Šmartinskega jezera, v Šmartnem v Rožni dolini. Obiskovalcem
ponujajo domačo hrano, otroška igrala in namizni tenis. Sprejemajo napovedane skupine na
kosila, večerje, na voljo imajo 50 sedežev.
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Domačija Kožuh
S slamo krita hiša, stara več kot 250 let, se nahaja v vasi Brezova. Včasih je bila del velike
kmetije, sedaj pa so v njej možni ogledi (obiskovalci si lahko ogledajo dobro ohranjeno črno
kuhinjo, štiblc, posodo, ki razkriva življenjski slog prednikov)
Učna kmetija Župnek
V neposredni bližini Vojnika ponujajo otrokom na manjši kmetiji ogled živali in rastlin.
Sprejemajo skupine od 4 do 20 oseb, program se izvaja na prostem 2–3 ure. Za otroke imajo
urejena tudi igrala.
Izletniška kmetija pri Marku
Sprejemajo napovedane skupine za kosila, večerje ter različna praznovanja. Izletniška kmetija
se nahaja v Novi Cerkvi.
Paholetova turistična kmetija – Paholetova zidanica
Nahaja se v Konjskem. Sprejemajo napovedane skupine na kosila, večerje, različna praznovanja
(prostor za 40 ljudi). Obiskovalcem nudijo vinotoč in domačo kulinariko.
Kozol'c piknik plac Kos
Ponudba piknik prostora do 200 ljudi v Šmartnem v Rožni dolini. Obiskovalci imajo na voljo
kuhinjo, namizni nogomet, pikado, igrišče za odbojko, nogomet in košarko. Najem je mogoč
celo leto, možna pa je tudi organizacija cateringa.
Kmetija Soržev mlin
Starodavna domačija se nahaja v Novi Cerkvi. To je dolinska kmetija, na kateri se ukvarjajo z
ekološkim kmetovanjem. Nudijo ogled mlina in žage ''venecijanke'' na vodni pogon.
Obiskovalci si lahko ogledajo delovanje mlina in žage, gospodar pa jim predstavi postopek
mletja žit. Možen je tudi nakup več vrst mlevskih izdelkov. Obiskovalcem ponujajo tudi
možnost najema treh apartmajev z 12–15 ležišči ali pa možnost taborjenja.
Izletniška kmetija Mirnik
Nahaja se v Leskovcu. Gostom ponujajo po predhodnem naročilu domačo hrano in pijačo, za
otroke pa organizirajo tudi tabore ter izvajajo tečaje jahanja. Obiskovalcem je na voljo tudi
postajališče za avtodome in pa veliko otroško igrišče.
Ranč Kaja in Grom
Je turistična kmetija v Razgorju. Sem zahajajo predvsem ljubitelji konj in otroci. Tukaj
organizirajo tedenske počitnice za otroke, večdnevne programe za šole, vrtce ter družine z
otroci. Obiskovalci se lahko seznanijo z življenjem živali, spoznajo psihologijo konjev. V
ponudbi imajo tudi tečaj jahanja in terensko jahanje v naravi. Ponujajo tudi namestitvene
kapacitete, na voljo imajo tri večposteljne sobe (12 ležišč).
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Kmetija odprtih vrat Slemenšek
Ta ekološka kmetija se nahaja v Razgorju. Obiskovalcem ponujajo skupinska kosila, večerje in
pripravljajo narezke po predhodni najavi. Na kmetiji se lahko pohvalijo s številnimi priznanji,
ki so si jih prislužili za odličen domač kruh iz bele koruzne moke, pirin kruh, za suhomesnate
izdelke. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi vinsko klet, kjer ponujajo belo in rdeče vino,
jabolčnik ter domače sokove, ki so narejeni iz ekološko pridelanega sadja (jabolčni, breskov,
bezgov ...). Obiskovalci se lahko odpravijo tudi na sprehod po travniku do bližnjega ribnika,
kjer je možen tudi ribolov. Na voljo imajo tudi 12 ležišč. Sprejemajo tudi izletnike, saj je do
njih možen dostop z avtobusom.
7.2.5. Prireditve in dogodki
Različne zabavne in športne prireditve zadovoljujejo želje turistov po zabavi, oddihu, sprostitvi
in druženju. Različne prireditve pripomorejo tudi k večji prepoznavnosti posameznega kraja.

Štimungfest
To je glasbeni dogodek oz. glasbeno družabni vikend z narodno zabavnimi ansambli. Ta
dogodek sta organizirala Zavod Celeia Celje in Mestna občina Celje. Leta 2011 je bila
organizirana prva tovrstna prireditev, ki se je odvijala 3. in 4. septembra. Do prizorišča je bil
organiziran brezplačen avtobusni prevoz (odhodni mesti parkirišče pri Mercator centru Celje in
Cerkev Sv. Duh v Novi vasi; izstopno mesto pa ''Pušn šank Pr' Tini''), vstop pa je bil oba dneva
prost. Prireditveni prostor se je nahajal na travnati površini, tik ob pešpoti Šmartinsko jezero
oz. neposredno pod lokacijo Pušn šank Pr' Tini. Spremljevalna ponudba je obsegala tudi otroške
ustvarjalne delavnice, kmečko tržnico, folklorne plese in kuhanje ribjega raguja. Na odru se je
zvrstilo veliko različnih ansamblov (npr. Alpski kvintet, ans. Franca Miheliča, Zapeljivke,
Jodelexpress, Zoran Zorko&Band, Igor in zlati zvoki, ans. Unikat, ans. Štirje kovači in še mnogi
drugi). Posebni gostje so bili iz Avstrije - skupina Global Kryner (Štimungfest, 2015). To
prireditev si je ogledalo okoli 10.000 obiskovalcev iz različnih koncev Slovenije.
Ker se je ta prireditev v letu 2011 izkazala za uspešno, sta naslednje leto (2012) Mestna občina
Celje in Zavod Celeia zopet organizirala Štimungfest, a tokrat tridnevno dogajanje (od 30. 8.
do 1. 9. 2012). Vstop na prireditev in avtobusni prevoz do prizorišča sta bila brezplačna. V tem
letu so uvedli tudi dve noviteti in sicer, da se je prireditev povezovala z Zlato harmoniko
Ljubečne (to je prireditev, ki s svojo tradicijo velja za največje in najbolj uveljavljeno
tekmovanje izvajalcev na diatonični harmoniki). Zmagovalci takratne Zlate harmonike so se
občinstvu predstavili potem tudi na Štimungfestu. Druga novost je bila pa Štimung žur za mlade
(enodnevni dogodek). S tem so prireditvi želeli dodati novo dimenzijo, ki bi pritegnila še širši
krog publike. Tako so poleg narodno zabavnih ansamblov nastopili tudi 6pack Čukur, Pero
Lovšin & Legalo Kriminalo, Elvis Jackson, Rock Partyzani in Radiostorm.
Tudi to leto so nastopili mnogi ansambli, posebni gostje pa so bili ansambel iz Avstrije: Die
Mooskirchner. Obiskovalci so se lahko vse dni udeleževali različnih dejavnosti, primernih za
vse generacije. Otroci so se lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, na kmečki tržnici so ponujali
različne pridelke in polizdelke domačega, slovenskega porekla, obiskovalci so bili vabljeni tudi
k obisku Pravljične piknik vasice Zelen'dol, na vožnjo z Jezersko kraljico, k obisku čolnarne
Muzelj in Pušn šanka Pr' Tini ali pa na sprehod po nabrežju jezera. Tudi leta 2012 so beležili
okoli 10.000 obiskovalcev prireditve.
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Štimungfest se je odvijal tudi v letu 2013. Trajal je od 5. do 7. septembra 2013. Osnovni namen
celotnega dogodka je še naprej ostala predstavitev kakovostnih glasbenikov in glasbenih skupin
iz področja narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Tako kot prejšnje leto je bil tudi v tem letu
organiziran Štimung žur za mlade, novost pa je bil koncertni večer za vse generacije, kjer so
nastopili naslednji glasbeni izvajalci: Obvezna smer, Čudežna polja, Werner, Davor Radolfi in
Severina. Organizatorji so zabeležili obisk približno 20.000 obiskovalcev v treh dneh.
V letu 2014 so se na Zavodu Celeia Celje odločili, da ne bodo izvajali prireditve Štimungfest.
Mestna občina Celje je povečana programska sredstva, ki jih drugače nameni Zavodu Celeia,
dodelila namenom oživljanja mestnega jedra (Mestna občina Celje, 2014).
Štimungfesta niso organizirali tudi v letu 2015.
Zelen'dol
Junija 2011 se je ob Šmartinskem jezeru odprla idilična vasica Zelen'dol. Šlo je za nov,
inovativen pristop k izvajanju prireditveno-gostinske dejavnosti na turističnem območju
Šmartinskega jezera, ki je nastalo kot sodelovanje javno-zasebnega partnerstva. V tem projektu
so sodelovali Zavod Celeia Celje, Mestna občina Celje in podjetje Eventplus d.o.o.
Zavod Celeia Celje je zakupil zemljišče ob Šmartinskem jezeru od Mestne občine Celje za eno
leto in objavil javni poziv za izvajanje gostinsko-prireditvene dejavnosti, na katerem je bilo
izbrano podjetje Eventplus d.o.o. To podjetje se je zavezalo, da bo poleg izvajanja gostinskoprireditvene dejavnosti nudilo tudi spremljevalno animacijsko ponudbo in da bo organiziralo
razne prireditve. Tako so postavili tri lesene, piknik-gril koče, ki so v svoji notranjosti skrivale
odprto ognjišče (Mestna občina Celje, 2012).
Obiskovalci so lahko najeli hiške za različne priložnosti (rojstne dneve, otroška druženja,
obletnice, piknike kot poslovno druženje ali pa za romantiko v dvoje). Poleti so prirejali različna
srečanja kot npr. Zelen'dolova živalska čohalnica, sobotne ženske čvekalnice ob skodelici kave,
senzorično igrišče za otroke (blatna kuhinja, vodna stena, čečkalnica, packalnica), izmenjava
šolskih potrebščin, mini živalski vrt na obisku v Zelen'dolu (koze, zajčki, kokoši …),
Zelen'dolovo kolo sreče (zavrti in zadeni), hotel ''VEDRO NEBO'' (dvodnevna družinska
avantura v šotoru ob jezeru), praznik po ribiško, ''štrudlovo popoldne'' (degustacija poznanih in
neznanih štrudlovih okusov ob zvokih harmonike) itd.
Za dogajanje v vasici Zelen'dol je bilo poskrbljeno tudi pozimi. V letih 2011, 2012 in 2013 so
od 22. do 30. decembra uredili božično vas, kjer se je veliko dogajalo (različne delavnice za
otroke, žive jaslice, spoznavanje pravljičnih junakov za otroke, božične delavnice s Snežno
kraljico, šotor s ponudbo palačink, božičnega čaja in kuhanega vina, božična tržnica, srečanje
z Božičkom, itn.).
Celjska občina je odpovedala pogodbo s podjetjem Eventplus, ki je tri leta ob Šmartinskem
jezeru bogatilo turistično ponudbo, zaradi kršitev pogodbe s strani zakupnika Eventplus (STA,
2015). Vasica Zelen'dol je zaprla svoja vrata avgusta 2014. Na tem mestu sedaj stoji otroško
igrišče, za gostinsko ponudbo pa skrbi Mladinski center Celje (MCC).
Velikonočni tek okoli jezera
V aprilu je bil že večkrat organiziran (2012, 2013, 2014 in 2015) velikonočni tek okoli turistično
zanimive lokacije Šmartinsko jezero. Trasa Velikonočnega teka okrog Šmartinskega jezera je
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razgibana (s 120 m višinske razlike), na njej pa sta tudi dve okrepčevalnici z vodo in napitki
(dolžina 12 kilometrov). Trasa Teka jezerske kraljice je ravninska (s 30 m višinske razlike) in
poteka po peščenih poteh ob jezeru, trasa Otroškega teka pa poteka ob pregradi in po peščenih
poteh ob jezeru. Trase so razgibane in namenjene vsakomur (Tekaške prireditve, 2015).
Humanitarni tek/hoja v boju proti debelosti
Tek oziroma hoja na 2, 4 in 8 kilometrov okoli Šmartinskega jezera. Imajo tudi bogat
spremljevalni program z delavnicami, degustacijami, stojnicami, plesnimi točkami in prikazi
vodenih vadb. Dobrodelni športni dogodek poteka pod okriljem Fundacije Utrip humanosti, ki
ljudi spodbuja k zdravemu načinu življenja in hkrati opozarja na nevarnosti prekomerne telesne
teže ter premalo fizične aktivnosti. Z dobrodelnim tekom zbirajo sredstva za mlade, obolele za
rakom. Namenjen je tako tekmovalcem kot rekreativcem, pohodnikom, otrokom, starejšim in
vsem ljubiteljem zdravega in aktivnega načina življenja (Rekreacija za razgibano …, 2015).
Sprint triatlon Šmartinsko jezero
Do sedaj je bil ta dogodek organiziran štirikrat. Dogodek organizira Triatlon klub Celje. Trase
za tekmovanje so izpeljane v idilični lokaciji ob Šmartinskem jezeru, plavanje pa je
organizirano iz pontonskega mostu. Obstaja več disciplin (Triatlon Šmartinsko jezero, 2013):





CICI AKVATLON: 50 metrov plavanja, 500 metrov teka
AKVATLON: 100 metrov plavanja, 1000 metrov teka
TRIATLON ZA VSAKOGAR – super sprint triatlon: 200 metrov plavanja, 10
kilometrov kolesarjenja in 2,5 kilometra teka
SPRINT TRIATLON: 750 metrov plavanja, 20 kilometrov kolesarjenja in 5 kilometrov
teka.

8. Promocija Šmartinskega jezera
Planina (1995, str. 46) piše, da sta »promocija, propaganda in informacijska dejavnost v kraju
stalnega bivanja in v turističnem kraju med seboj tesno odvisni. Prva skrbi za pospeševanje
odhodov na počitnice, dopust ali potovanje kamorkoli zunaj stalnega bivališča, druga ima za
cilj privabljanje turistov v določeno državo, regijo, kraj ali objekt.«

8.1.

Turistični zemljevid

V letu 2011 je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje izdal turistični zemljevid
Šmartinskega jezera. Zemljevid jezera je dopolnjen tudi s turistično ponudbo, ki jo ponujajo v
neposredni bližini in tudi v širši okolici jezera.

8.2.

Brošura Šmartinsko jezero

To brošuro je leta 2014 izdal Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. V njej so
opisani osnovni podatki o Šmartinskem jezeru, zemljevid Šmartinskega jezera pa pomaga
obiskovalcu pri orientaciji v prostoru. Na kratko so predstavljene aktivnosti, ki se jih lahko
obiskovalec poslužuje (označene so tudi na zemljevidu). Predstavljena je tudi gostinska
ponudba in turistične kmetije v bližini Šmartinskega jezera. Navedene so tudi namestitvene
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možnosti v bližini jezera. Poleg Šmartinskega jezera so navedene tudi možnosti preživljanja
prostega časa v širši okolici, v krajih kot so Celje, Vojnik, Dobrna, Štore.

8.3.

Spletna stran Šmartinsko jezero

V letu 2011 je Šmartinsko jezero, kot ena izmed najbolj priljubljenih izletniških točk
prebivalcev mesta Celje dobilo svojo spletno stran. Projekt zasnove in postavitve spletne strani
je bil delno financiran s sredstvi Evropske unije oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Izvajala se je operacija v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj regij: prednostne usmeritve
Regionalni razvojni program. Spletna stran je zasnovana zelo pregledno in podaja
obiskovalcem osnovne informacije o jezeru (npr. lokacija, nastanek, favna jezera, turistična
ponudba, gostinska ponudba, možnosti rekreacije, zanimivosti o jezeru itd.). Vse informacije o
Šmartinskem jezeru so dosegljive na spletnem naslovu: http://www.smartinsko-jezero.com/.
Preglednica 7: Obiskanost spletne strani po letih
2011
2012
2013
2014
Vir: Čater, 2015.

8.4.

24.219
25.898
27.424
25.866

Kulinarični izzivi: Šmartinsko jezero

Izdaja te knjige je produkt sodelovanja Mestne občine Celje, Zavoda Celeia Celje in Srednje
šole za gostinstvo in turizem Celje. Ta knjiga je del projekta Kulinarični izziv Šmartinskega
jezera in je izšla leta 2010 v nakladi 1000 izvodov. Ideja za ta projekt je nastala v okviru projekta
Kulinarični izzivi Šmartinskega jezera (Bezgovšek in sod., 2010). Projekt so začeli izvajati že
v letu 2007, ko je Zavod Celeia Celje izvedel delavnico z Mestno občino Celje in Srednjo šolo
za gostinstvo in turizem Celje, kjer je srednja gostinska šola pripravila 80 tradicionalnih jedi s
tega območja. Z željo, da ti recepti ne bi šli v pozabo, so izdali to knjigo.
V knjigi so predstavljene jedi z recepti, ki so značilne prav za ta prostor. Poleg receptov ponuja
knjiga tudi najprimernejše oblike serviranja jedi. Knjiga je opremljena tudi s simbolom, ki je
bil izdelan prav posebej za Šmartinsko jezero – to je jabolko, v katerem se prepleta simbol ribe
in pot v obliki črke Š. Ta simbol je tudi predstavni znak vseh produktov, ki nastajajo v okviru
Šmartinskega jezera. Od ostalih kuharskih knjig jo loči dvostopenjski promocijski nagovor, ki
bralca uvaja v bogato kulturno dediščino tega območja, na drugi strani pa odkriva bogato
kulinarično ponudbo. Ta knjiga je izšla tudi z namenom spodbuditi gostince ob Šmartinskem
jezeru, da bi obiskovalcem ponudili pestrejši izbor jedi. Na Zavodu Celeia Celje so se odločili
tudi za izdelavo celostne podobe Šmartinskega jezera in knjigi dodali darilno škatlo, v katero
se lahko knjiga shranjuje. V darilni škatli pa sta dodani tudi dve glineni skodelici za peko jabolk,
kar daje knjigi dodano vrednost, saj lahko služi kot poslovno ali osebno darilo. Izbira glinenih
skodelic pa ni naključje, saj so to izbrali zaradi upoštevanja tradicije območja Šmartinskega
jezera, ki je znano po bogatih visokodebelnih nasadih jabolk, keramični izdelki so pa že v
preteklosti krasili slovenske mize. To knjigo se da kupiti v Turistično informacijskih centrih v
mestu in na Starem gradu Celje, prav tako pa je postala tudi uradno protokolarno darilo Mestne
občine Celje.
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9. Načrti za ureditev Šmartinskega jezera
Leta 2010 je bila s strani Vlade Republike Slovenije sprejeta uredba o državnem prostorskem
načrtu za območje Šmartinskega jezera. To je za razvoj Šmartinskega jezera zelo pomembno,
saj se predvideva pet razvojnih centrov, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj različnih programov
(Glej prilogo št. 2).
Območje Počitniški center bi se naj namenilo predvsem gradnji počitniških apartmajskih hiš,
hotela ali penziona. Uredilo bi se naj kopališče s pregrado čez zaliv, zgradili pomoli za kopalce
in priveze čolnov, parkirišča, športne površine, objekti za gostinsko ponudbo, uredile bi se naj
tudi obvodne pešpoti.
V načrtih je gradnja počitniških apartmajskih hiš v treh nizih (največ 8 pritličnih hiš in največ
15 hiš s pritličjem in eno etažo) ter parkirišča z do 150 parkirnimi mesti. V načrtu je tudi
izgradnja hotela ali penziona z do 30 sobami. Uredili bi naj tudi ploščadi za kopanje in
sprehajanje vzdolž obale ter nasuli obalo s peskom (Uredba o državnem …, 2010).
Območje Prireditveno-rekreacijski center bi se naj namenilo ureditvi in gradnji objektov za
turizem in rekreacijo. Uredili bi naj tudi gozdno učno pot, območja za letno sankališče, zgradili
bi naj razgledni stolp, sanitarije, objekt za skladiščenje rekvizitov ter do 8 parkirnih mest.
Predvidena je gradnja večnamenskega prireditvenega prostora kot pomola na jezeru s pomično
streho in amfiteatralno urejenimi sedišči na obali. Uredili bi naj obalo s pomoli za priveze
čolnov in privez jezerske ladje, paviljone in senčne ute za posedanje, otroško igrišče, balinišče
in plezalno steno (Uredba o državnem …, 2010).
Območje Javno naravno kopališče se bo namenilo rekreaciji v naravnem okolju, kampu,
prostoru za počitniške prikolice in avtodome, otroškemu ali adrenalinskemu igrišču. Zgradili bi
se naj tudi objekti za sanitarije, umivalnice in gostinsko ponudbo. Športno igrišče za zorbing bi
se naj ohranilo, obstoječi kozolec bi se pa namenil turističnim dejavnostim in sanitarijam.
Uredili bi naj do 77 asfaltiranih parkirnih mest, podvodni nasip (pregrada v zalivu), ki se
zaključi pod gladino vode, se bi na vrhu ozelenilo z obvodno samočistilno vegetacijo (Uredba
o državnem …, 2010).
Območje Igrišče za golf Prešnik bodo namenili ureditvi golfskega igrišča in prenovi dvorca
Prešnik s parkom.
V načrtih je gradnja golfskega igrišča z 18 luknjami. Dvorec Prešnik bodo prenovili in
spremenili namembnost za potrebe golfskega igrišča, klubske prostore, kulturne prireditve,
gostišče, prireditvene prostore in apartmaje. Dvorec Prešnik s parkom bodo obnovili, nekdanjo
kapelico pa bodo rekonstruirali ali postavili na novo na prvotni lokaciji (Uredba o državnem
…, 2010).
Območje Javna infrastruktura se bo namenilo gradnji javne infrastrukture za razvoj turizma
in rekreacije. Zgradili so ograjeno pešpot čez pregrado in pontonski most, v načrtu pa je še
izgradnja druge turistične infrastrukture, kot sta vlečnica za smučanje na vodi s strojnico in
servisni objekt. Po pešpoti na pregradi bo prepovedana vožnja s kolesi, motornimi kolesi,
motorji in avtomobili. Zgradili so pontonski most, dolg 180 metrov z montažno konstrukcijo iz
več pontonskih elementov, na sredini mostu pa so izvedli ločni mostiček (razpona 6 m), ki
omogoča vožnje čolnov. Za potrebe smučanja na vodi bi se uredil objekt za shranjevanje
rekvizitov, sanitarije in gostinski objekt (Uredba o državnem …, 2010).
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9.1.

Zaključeni projekti na Šmartinskem jezeru

9.1.1. Turistična pot Šmartinsko jezero
Mestna občina Celje se je s projektom Turistično območje Šmartinsko jezero: »Izvedba
tematskih poti okoli jezera s premostitvijo jezera« prijavila na javni razpis za prednostno
usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij. S tem projektom
so uredili pešpot na območju Šmartinskega jezera v skupni dolžini 3.242 metrov. Pešpot poteka
od predvidenega »event centra« do čolnarne Muzelj preko pregrade do zaliva Runtole pri
Gradu. Prav tako so uredili tematske poti na temo vode in uredili so parkirišče s 120 parkirnimi
mesti. Položili so tudi pontonski most od Muzlja preko zaliva, s tem pa je bila prva faza pešpoti
v drugi polovici leta 2009 dokončana (Zaključeni projekti, 2012).
9.1.2. Turistična pot Celje – Šmartinsko jezero
Z investicijo »Turistična pot Celje – Šmartinsko jezero« se je izvedla kolesarska steza in pešpot
od mesta Celje do turističnega območja Šmartinsko jezero. Uredili so 3.050 m dolgo kolesarsko
stezo in pešpot od cerkve Sv. Duha do Šmartinskega jezera. Projekt je bil zaključen leta 2010
(Zaključeni projekti, 2012).
9.1.3. Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero – vzhod
Glavni namen te investicije je bila ureditev komunalne infrastrukture na območju, kjer se vse
komunalne odpadne vode iztekajo v greznice in preko njih v dotoke v jezero. S tem projektom
se je zagotovilo odvajanje in čiščenje odpadne vode za 130 prebivalcev (Zaključeni projekti,
2012).
9.1.4. Ekosistemska učna pot
Ekosistemska učna pot je dolga dva kilometra, obiskovalcem pa predstavi raznovrstnost
kulturne krajine Šmartinskega jezera. Na tej poti se obiskovalci seznanijo z naravnimi
ekosistemi gozda, potoka in močvirja ter z nekaterimi umetnimi oz. prirejenimi ekosistemi, ki
jih za svoje potrebe vzdržuje človek (npr. njiva, travnik, sadovnjak). Ta pot je bila zasnovana z
namenom, da osveži in nadgradi ekološko znanje ljudi. Po poti so postavljene naslednje
informativne table, ki imajo vzgojno-izobraževalno funkcijo:
Ekosistem TRAVNIK
Tukaj se obiskovalci seznanijo z antropogenim kmetijskim ekosistemom. Opisane so rastline,
ki uspevajo na tem travniku, ter predstavljeni živalski vrsti, ki živita na tem travniku, to sta
ptica kosec in slepec.
Ekosistem LOG
Log ali gaj je skupina dreves sredi kmetijske pokrajine. Pogosto gre za ostanek izkrčenega
gozda, ki predstavlja del prvotnega rastlinstva ali živalstva. Logi imajo izjemen pomen za
ohranjanje vrstne pestrosti v pokrajini, saj nudijo življenjski prostor mnogim živalskim vrstam.
Ta log je bil v preteklosti pretirano izsekan, vendar ima še vedno pestro sestavo grmovnih in
drevesnih vrst (npr. beli gaber, divja češnja, hrast, lipa, maklen, brest, brek in smreka.
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Ekoton GOZDNI ROB
Po številu rastlinskih in živalskih vrst je veliko bolj pester od gozda ali travnika. Živali, ki so
značilne za to območje, so krastača, slepec, gozdna rovka, jež in podlasica. Gozdni rob jim služi
kot zavetišče, prehranjujejo pa se na travniku. Značilne so tudi številne grmovne vrste, kot npr.
dren, glog, maklen, bezeg in leska.
Ekosistem GOZD
Tukaj se obiskovalci seznanijo s pomembno vlogo gozdov. Predstavljena je tudi karta
gozdnatosti Slovenije.
Ekosistem VRBINA
Vrbine in mokrišča imajo pomembno vlogo pri čiščenju voda, saj delujejo kot naravne čistilne
naprave. Potok Koprivnica z upočasnjenim tokom pri svojem iztoku odlaga mulj in ustvarja
pogoje za razvoj pionirskega ekosistema – vrbine. To so predvsem sestoji bele vrbe, pomešane
z jelšami in drugimi vrstami vrb.
Ekosistem MOKRI TRAVNIK
Mokri travniki so danes zaradi melioracij in pozidave vedno redkejši. Nastanejo na tleh, kjer
zastaja voda, najizrazitejši so spomladi in jeseni, oziroma ko nastopijo obdobja obilnejših
padavin. Močvirni travniki nudijo življenjski prostor številnim redkim vrstam in imajo prav
tako pomembno vlogo pri čiščenju onesnaženih voda. Na tem območju je treba izpostaviti dve
rastlini, ki dobro uspevata: to sta vodna meta (Mentha aquatica), ki uspeva tako na kopnem kot
tudi v vodi in je prijetnega vonja, ter vodna perunika (Iris pseudoacorus), ki je prav tako ena
od značilnih rastlin mokrišč.
Ekosistem POTOK
Tukaj je obiskovalcem predstavljen največji napajalni vodotok Šmartinskega jezera, saj
prispeva kar štiri petine vse vode. Potok Koprivnica ima vse značilnosti naravnega vodotoka
(brzice, tolmune, bogato obrežno vegetacijo in obrežno močvirje). Tukaj je tudi eno redkih
bivališč raka jelševca (Astacus astacus) na Štajerskem. To je sladkovodni rak, velikosti do 17
cm, zaščitena vrsta, ki lahko dočaka tudi 20 let.
Ekosistem MOČVIRJE
Obiskovalci se na tej točki seznanijo z mokrišči. Gre za s hranili bogato mokrišče, v katerem
uspevajo značilni predstavniki močvirskih rastlin, kot so npr. kalužnica, rogoz in trst. V trstičju
pa gnezdijo predvsem vodne in obvodne ptice.
Ekosistem NJIVA
Na tej točki je predstavljena pomembnost pridelovanja hrane. Obiskovalci se seznanijo, da so
včasih ljudje kmetovali sonaravno in brez pesticidov ter umetnih gnojil, v sedanjosti pa
kmetovanje posega v naravne procese, kar se tudi kaže v osiromašeni rastlinski in živalski
pestrosti. Opisane so tudi mejice – ozki pasovi dreves med kmetijskimi površinami ali travniki,
ki so ostanki gozda ali živih mej.

56

Ekosistem SENOŽETNI SADOVNJAK
Tukaj se obiskovalci poučijo o tem, kaj je to senožetni sadovnjak. To je vmesni ekosistem med
gozdnim in travniškim ekosistemom in je zanj značilna velika raznolikost rastlinskega in
živalskega sveta. Za senožetni sadovnjak je značilno, da so v njem sadna drevesa različnih vrst
in sort, velikosti, starosti in oblik. V visokih krošnjah gnezdijo ptice pevke, v deblih starejših
dreves pa nastanejo dupla, ki nudijo bivališče npr. čuku, zeleni žolni, vijeglavki, zlati minici in
polhu. Drevesa so visoka, sorte pa odporne na bolezni, zato jih kmetom ni treba škropiti s
pesticidi. Senožetni sadovnjaki prispevajo k ohranitvi krajinske pestrosti.
Neposredno na pešpoti ob jezeru pa so še predstavljene informativne table, ki obiskovalcem
predstavijo, katere vrste rib živijo v jezeru (ribojede ribe, rastlinojede ribe ter jezerski plankton
in rastline).
Slika 11: Ekosistemska učna pot

Avtorica: Aleksandra Rančan, 2015.
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10.

REZULTATI ANKETIRANJA

10.1. IZVEDBA ANKETNE RAZISKAVE
Podatkov o rekreaciji obiskovalcev na Šmartinskem jezeru ne beleži nobena ustanova ali
statistična služba, zato smo podatke morali pridobiti na drug način. Odločili smo se za uporabo
spletnega anketnega vprašalnika. Ta je obsegal vprašanja o navadah in mnenjih respondentov
glede rekreacije na Šmartinskem jezeru.
Vprašalniki so bili poslani preko elektronske pošte in preko socialnih omrežij respondentom
različnih starosti. Prejemniki pa so vprašalnik posredovali tudi naprej svojim znancem,
sorodnikom in prijateljem. Zbiranje podatkov je potekalo od 11. 9. do 1. 11. 2015. Ključni
pogoj pri izbiri anketirancev je bil starost nad 15 let in da je respondent že kdaj obiskal
Šmartinsko jezero. Izpolnjenih je bilo 130 anket. Deset anket nismo mogli uporabiti, saj so bile
preveč pomanjkljivo izpolnjene. Skupno je bilo 120 pravilno izpolnjenih in ustreznih anket za
nadaljnjo obdelavo.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 14 vprašanj različnih tipov. Ostala štiri vprašanja pa so
se nanašala na demografske značilnosti respondentov (spol, starost, status, izobrazba).
Podatki so bili pridobljeni s pomočjo orodja za spletno anketiranje »1 KA«. Podatke smo nato
obdelali v Excelu.
Namen tega anketnega vprašalnika je bil od respondentov pridobiti aktualne informacije o:










njihovih razlogih za obisk jezera
njihovem načinu prevoza do jezera
zadovoljstvu z možnostmi za ukvarjanje s športom na in ob Šmartinskem jezeru
količini časa, ki ga preživijo na jezeru
njihovi pogostosti obiska Šmartinskega jezera
njihovih najpogostejših športnorekreacijskih dejavnostih na območju Šmartinskega
jezera
njihovem mnenju glede ustrezne označitve poti do Šmartinskega jezera
njihovem mnenju glede izkoriščenosti turističnega potenciala Šmartinskega jezera
njihovem mnenju glede kopanja v jezeru.

10.2. DELOVNE HIPOTEZE
H1: Večina obiskovalcev obišče Šmartinsko jezero konec tedna, z namenom oddiha, razvedrila
in sproščanja.
H2: Večina rednih obiskovalcev Šmartinskega jezera je doma v njegovi neposredni bližini.
H3: Obiskovalci so načeloma zadovoljni s turistično ponudbo, vendar so mnenja, da bi se še
dalo veliko bolj izkoristiti turistični potencial Šmartinskega jezera.
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10.3. REZULTATI RAZISKAVE
Osnovne značilnosti respondentov
Glede na starost smo razdelili respondente v šest starostnih kategorij. Odločili smo se, da
določimo spodnjo starostno mejo 15 let, saj so respondenti do te starosti zelo odvisni od
prostočasnega ravnanja svojih staršev. V anketi je sodelovalo 42 % respondentov starih od 25
do 34 let, kar je tudi največji delež po starostnih kategorijah. Respondentov, starih od 35 do 44
let je bilo 22 %, medtem ko je bil delež starih od 15 do 24 let (12 %) in od 45 do 54 let (16 %)
skoraj enak. Najmanj odgovorov smo dobili od starostnih skupin 55 do 64 let (4 %) in 65 let in
več (2 %). Predvidevamo da zato, ker starejši ljudje manj uporabljajo računalnike in jim je zato
tudi reševanje spletnih anket bolj tuje.
Preglednica 8: Starostne skupine anketirancev
Starostne
skupine
15 do 24 let
25 do 34 let
35 do 44 let
45 do 54 let
55 do 64 let
65 in več let
ni odgovora

Število
anketiranih
14
51
27
19
5
2
2

Delež
anketiranih
12%
42%
22%
16%
4%
2%
2%

Anketo je izpolnilo 59 moških in 59 žensk, pri čemer 2 respondenta nista želela odgovoriti.

Starostne skupine

Grafikon 7: Anketirani glede na spol
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Glede na socialno-ekonomski status je bil največji delež respondentov zaposlenih (74 %). Tej
skupini so sledili dijaki in študenti (12 %), manj pa je bilo upokojencev (4 %) in respondentov,
ki so se odločili za možnost drugo (2 %). Na to vprašanje ni odgovorilo en odstotek vprašanih.
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Grafikon 8: Socialno-ekonomski status anketiranih
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Med ključne dejavnike, ki vplivajo na izbiro turističnega oziroma prostočasnega cilja, spada
tudi oddaljenost ciljnega območja. Oddaljenost obiskanih območij je povezana tudi z
mobilnostjo posameznikov ali pa skupin, z njihovimi motivi, z razpoložljivim časom pa tudi z
obstoječimi prometnimi povezavami. S povečevanjem oddaljenosti ciljnega območja se
splošno povečujejo tudi čas in stroški, ki so potrebni za pot do turističnega cilja, zato z
naraščajočo oddaljenostjo od območja bivanja število in pogostost turističnih potovanj upadata
(Cigale, 2015). Od respondentov smo želeli izvedeti, koliko kilometrov je njihov kraj bivanja
oddaljen od Šmartinskega jezera. Največji delež anketiranih je oddaljenih od 5 do 10 km (33
%) od jezera, s 23 odstotki sledijo respondenti, oddaljeni do 5 km. Malo manj - 22 odstotkov
anketiranih je oddaljenih od 10 do 20 km, 18 odstotkov anketiranih je oddaljenih od 20 do 50
km, le 3 odstotke anketiranih je oddaljenih od 50 do 100 km, nihče od anketiranih pa ni bil
oddaljen nad 100 kilometrov od jezera.
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Grafikon 9: Oddaljenost kraja bivanja anketiranih od Šmartinskega jezera
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Oddaljenost kraja bivanja od Šmartinskega jezera

Obstaja povezava med stopnjo izobrazbe in športno dejavnostjo. Višja kot je izobrazba, več je
v povprečju ukvarjanja s športno aktivnostjo (Cigale, 2015). Zaradi tega nas je zanimala
izobrazba anketiranih. Na to vprašanje je odgovorilo 118 anketirancev, 2 pa nista podala
svojega odgovora. Dobili smo približno enako število anketiranih s srednjo (47 %) in višjo,
visokošolsko izobrazbo (46 %), najmanj pa je bilo tistih, ki so imeli osnovnošolsko izobrazbo
(7 %).

Grafikon 10: Dosežena izobrazba anketiranih
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višja, visoka

Razlog za obisk jezera
Od anketirancev smo želeli izvedeti, kateri razlog prevladuje za njihov obisk jezera. Na voljo
so imeli več odgovorov. Na to vprašanje je odgovorilo 120 anketiranih. Več kot polovica
respondentov (51 %) je navedla kot razlog za obisk jezera oddih, razvedrilo in sproščanje,
sledijo jim tisti, ki so navedli druženje s prijatelji (21 %), 16 odstotkov anketirancev je
odgovorilo, da se odločijo za obisk jezera zaradi privlačnosti naravnega okolja, 11 odstotkov
respondentov je navedlo kot razlog možnost športne rekreacije in 1 odstotek anketiranih je
navedlo skrb za zdravje kot razlog za obisk jezera.

Grafikon 11: Razlogi za obisk jezera
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Način prihoda na Šmartinsko jezero
Obiskovalci lahko pridejo do Šmartinskega jezera peš, s kolesom, z motorjem ali pa z
avtomobilom. Nas je zanimalo, za katero možnost se po navadi obiskovalci Šmartinskega jezera
odločijo. Največ anketiranih je odgovorilo, da pride na Šmartinsko jezero z avtomobilom (67
%), 15 % jih pride s kolesom, 14 % jih po navadi pride peš, le 4 % pa z motorjem.
Izbira avtomobila je verjetno pogojena s fleksibilnostjo, ki jo le to prevozno sredstvo omogoča.
Uporaba avtomobila ima mnoge prednosti, saj nismo odvisni od vnaprej določene linije in časa
odhodov (npr. avtobusi), porabimo manj časa, nismo odvisni od vremenskih razmer, lahko
potuje več oseb hkrati pa tudi nismo omejeni s prostorom (lahko vzamemo s sabo prtljago, ki
jo potrebujemo). Kolesarjenje pa je zelo priljubljena športnorekreacijska dejavnost in je za
številne posameznike samo sebi namen in ne zgolj sredstvo za dostop do cilja (Cigale, 2015).
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Grafikon 12: Način prihoda na Šmartinsko jezero
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Zadovoljstvo anketirancev z možnostmi za ukvarjanje s športom na in ob Šmartinskem
jezeru
Pri tem vprašanju nas je zanimalo kako zadovoljni so respondenti z možnostmi za ukvarjanje s
športom na območju Šmartinskega jezera. Več kot polovica (58 %) anketiranih je odgovorila,
da so zadovoljni z možnostmi za ukvarjanje s športom, ki so na voljo. Sledijo tisti, ki so
odgovorili, da niso niti zadovoljni niti nezadovoljni (29 %). Zelo zadovoljnih je 8 odstotkov,
nezadovoljnih je 4 odstotke, medtem ko je navedlo le 1 odstotek anketiranih, da so zelo
nezadovoljni.
Grafikon 13: Zadovoljstvo z možnostmi za ukvarjanje s športom
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Čas zadrževanja ob Šmartinskem jezeru
Od respondentov smo želeli izvedeti, kako dolgo se po navadi zadržujejo ob Šmartinskem
jezeru. Skoraj polovica anketiranih je navedla, da se zadržujejo ob jezeru dve uri (47 %), 22
odstotkov se jih zadržuje ob jezeru tri ure in 16 odstotkov eno uro. Pol dneva preživi ob jezeru
8 odstotkov anketiranih, medtem ko preživi ob jezeru manj kot eno uro 7 odstotkov anketiranih.
Nihče od anketiranih ni navedel, da preživi ob jezeru ves dan ali pa več dni skupaj.
Grafikon 14: Čas zadrževanja ob jezeru
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Pogostost obiska Šmartinskega jezera
Polovica vseh anketiranih obišče Šmartinsko jezero redkeje kot enkrat mesečno. Enkrat na
mesec obišče jezero 25 odstotkov anketiranih, sledijo tisti, ki se za obisk jezera odločijo dvakrat
do trikrat na mesec (13 odstotkov anketiranih). Veliko manj je tistih, ki pogosteje obiskujejo
jezero. Tedensko obišče jezero 8 odstotkov vprašanih, dvakrat ali trikrat tedensko obišče jezero
le 3 odstotke ljudi, medtem ko se odloči za vsakodnevni obisk jezera le 1 odstotek vprašanih.
Grafikon 15: Pogostost obiska jezera
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Obisk jezera glede na letni čas
Zanimalo nas je, v katerem letnem času se največ ljudi odloči za obisk Šmartinskega jezera.
Največ anketiranih obišče jezero poleti (63 %), najmanj pa pozimi (0 %). V vseh letnih časih
enako pogosto obišče jezero 17 odstotkov anketiranih, medtem ko pomladi obišče jezero 14
odstotkov anketiranih. Jeseni obišče jezero 6 odstotkov vprašanih.
Grafikon 16: Obisk jezera glede na letni čas
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Ukvarjanje s športnorekreacijskimi dejavnostmi
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, s katero športnorekreacijsko dejavnostjo se anketiranci
najpogosteje ukvarjajo na območju Šmartinskega jezera. Lahko so se odločili in obkrožili več
odgovorov (največ tri). Največ anketiranih izkoristi svoj čas ob jezeru za sprehajanje,
kolesarjenje in tek. Pod rubriko drugo je bilo navedeno drsanje.
Grafikon 17: Športnorekreacijske dejavnosti
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Obisk jezera
Od anketiranih smo želeli izvedeti ali prihajajo po navadi sami na jezero ali v družbi. Lahko so
se odločili za dva odgovora. Na to vprašanje je odgovorilo 120 anketirancev. Največ anketiranih
prihaja na jezero z družino (50 odgovorov), s prijatelji (48 odgovorov) ali pa s partnerjem (47
odgovorov). Najmanj anketiranih pride na jezero samih (15 odgovorov) ali pa s hišnim
ljubljenčkom (3 odgovori).
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Grafikon 18: Obisk jezera
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Označenost poti do Šmartinskega jezera
Zanimalo nas je, ali se zdi anketiranim pot do Šmartinskega jezera dovolj dobro označena. Kar
67 odstotkov vprašanih je mnenja, da je pot do jezera dovolj dobro označena, medtem ko 33
odstotkov ljudi meni, da pot do jezera ni dovolj dobro oz. jasno označena.
Grafikon 19: Označenost poti do jezera
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Izkoriščenost turističnega potenciala Šmartinskega jezera
Pri tem vprašanju nas je zanimalo mnenje anketiranih o izkoriščenosti turističnega potenciala
Šmartinskega jezera. Pri tem vprašanju se mnenja delijo nekako na pol: 43 odstotkov vprašanih
jih meni, da je potencial jezera dokaj dobro izkoriščen, malo manj – 39 odstotkov jih pa meni,
da je potencial jezera slabo izkoriščen. Najmanj anketiranih jih je mnenja, da je potencial jezera
polno izkoriščen (le 3 odstotke), 9 odstotkov vprašanih jih meni, da je turistični potencial dobro
izkoriščen, medtem, ko jih je 7 odstotkov odgovorilo, da je le ta neizkoriščen.
Grafikon 20: Izkoriščenost turističnega potenciala jezera
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Kopanje v jezeru
Glede na to, da se v jezerih kopa veliko ljudi, nas je zanimalo, ali velja to tudi za Šmartinsko
jezero. Ponudili smo jim dva odgovora, in sicer da ali ne, pri čemer so morali tisti, ki so
obkrožili ne, svojo odločitev tudi obrazložiti. V jezeru se je že kopalo oz. se kopa 32 odstotkov
anketirancev. Večina vprašanih, kar 68 odstotkov, je odgovorila, da se v jezeru ne kopa ali pa
se še sploh ni kopala. Kot razlog, zakaj se ne kopajo v jezeru, so navedli različne odgovore.
Večina jih je navedla, da se v jezeru ne kopajo zaradi kakovosti vode (najpogosteje so navedli,
da voda smrdi, da je onesnažena, motna …); da ni urejeno kopališče (manjkajoči tuši); da se ne
kopajo radi v jezerih; da jih je strah velikih rib; da imajo čuden občutek, saj so prej na tem
območju rastla drevesa; ker se jim zdi nevarno itd.
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Grafikon 21: Kopanje v jezeru
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Moteča stvar na Šmartinskem jezeru
Od anketiranih smo želeli izvedeti, ali obstaja kakšna stvar, ki jih moti na Šmartinskem jezeru
in bi želeli, da se izboljša. Da bi dobili čim več odgovorov, je bilo to vprašanje oblikovano kot
vprašanje odprtega tipa. Anketirani so navedli kar nekaj stvari:
























slaba gostinska ponudba (premajhna ponudba hrane)
premalo ponudnikov gostinske ponudbe
neurejene sanitarije
slaba kakovost vode
premalo organiziranih prireditev, dogodkov
neurejena plaža (premalo prostora za ležanje ob jezeru)
slabo urejeno kopališče
razpadajoča infrastruktura (skakalnice)
premalo športnih aktivnosti, slaba športna infrastruktura
manjka kamp
manjka povezana sprehajalna pot okoli celotnega jezera (krožna pot npr. za tek)
zaraščenost obrežja Šmartinskega jezera
neorganiziranost med ponudniki ob jezeru
sitni lastniki zemljišč okoli jezera
manjka ponudba za motoriste
premalo turističnih kmetij ob jezeru
slaba dostopnost za invalide
neznosen smrad pri kanalu pod jezom
na dovoljenem območju za piknik je premalo prostora
ni ograje na mostu preko jezera
slaba prometna povezava do jezera
slabo urejeno parkirišče
slaba turistična in športnorekreacijska ponudba
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10.3.1. Število kopalcev na Šmartinskem jezeru
Pri terenskem delu na Šmartinskem jezeru smo opazovali tudi število kopalcev. Opazovanje je
potekalo poleti (julij, avgust 2015) ob določenih dnevih. Opazovanje je potekalo samo ob lepih
in sončnih dnevih, ravno v tem času je bil vročinski val s temperaturami od 30 do 36 stopinj
Celzija. Štiri dni v tednu (petek, sobota, nedelja in ponedeljek) smo opazovali število kopalcev
ob 10., 12. in 14. uri, štiri dni (petek, sobota, nedelja in ponedeljek) pa smo opazovali število
kopalcev ob 16., 18. in 20. uri. Kopalo in sončilo se je veliko mladih družin in pa starejših ljudi.
V dopoldanskih urah so se kopali predvsem starejši ljudje, popoldan pa mlade družine in
posamezniki srednjih let ter otroci. Številni obiskovalci so se zadrževali na pontonskem mostu,
kjer so urejene stopnice za v vodo in kjer so lahko obiskovalci tudi skakali v vodo. Na tem
mostu tudi najdlje sije sonce, zato so se tam vsak dan obiskovalci najdlje zadrževali. Veliko
ljudi je s sabo pripeljalo tudi svoje hišne ljubljenčke – pse, ki so se prav tako kopali v jezeru.
Najmanj kopalcev je bilo zabeleženih zjutraj, ob 10. uri, tisti, ki so pa bili, so bili večinoma
starejši obiskovalci. Največ kopalcev je bilo ob jezeru v soboto in nedeljo, medtem ko jih je
bilo manj v petek in ponedeljek. Število kopalcev je vsak dan od 10. do 14. ure naraščalo.
Grafikon 22: Število kopalcev ob jezeru od 10. do 14. ure
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V popoldanskih urah je bilo najmanj kopalcev v ponedeljek, največ pa v soboto. Od 16. do 20.
ure popoldan je število kopalcev padalo. Obiskovalci se verjetno odločijo za obisk jezera po
koncu službe, zato je bilo največje število kopalcev zabeleženo ravno po tretji uri popoldan.
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Grafikon 23: Število kopalcev ob jezeru od 16. do 20. ure
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10.3.2. Štetje prometa
Pri terenskem delu smo opazovali tudi število parkiranih vozil in število ljudi, ki so obiskali
Šmartinsko jezero. Izbrali smo si tri mesta, kjer smo šteli promet. Prvo mesto štetja je bilo na
parkirišču ob pregradi, drugo mesto štetja je bilo v senci pod drevesi, tretje mesto pa je bilo na
parkirišču čolnarne Muzelj. Promet smo šteli poleti, v določenih dneh (petek, sobota, nedelja,
ponedeljek) in samo ob lepem vremenu. Letošnje poletje (2015) je bilo zelo lepo, kar se
vremena tiče, saj je bilo zelo malo deževnih dni. Tudi temperature so bile zelo visoke, bili so
štirje vročinski vali s temperaturami od 30 do 36 stopinj Celzija.
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Slika 12: Mesta štetja parkiranih avtomobilov

Vir: Atlas okolja, 2015
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Štetje prometa na parkirišču pri pregradi
Štiri dni smo šteli avtomobile od 10. do 14. ure. Iz spodnjega grafa je razvidno, da je bilo največ
avtomobilov parkiranih v soboto in nedeljo, v času od 10. do 11. ure, nato je število avtomobilov
padalo do 13. ure. Splošno gledano ni bilo parkiranih veliko avtomobilov, največ jih je bilo
parkiranih sedem. Dne, 24. 7. smo zasledili tri avtomobile z nemško registrsko oznako in en
avtomobil s češko registrsko oznako.
Grafikon 24: Štetje avtomobilov pri pregradi od 10. do 14. ure
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V popoldanskem času je bilo parkiranih dosti več avtomobilov. V petek, soboto in nedeljo je
bilo parkiranih od 14 do 16 (med 16. in 17. uro) avtomobilov, nato je število avtomobilov do
18. ure padalo, nakar se je število zopet povečalo v času od 18. do 19. ure. V času od 19. do 20.
ure se je število parkiranih vozil vedno manjšalo. V ponedeljek je bilo zaznanih najmanj
avtomobilov, na uro so parkirali nekje trije do štirje avtomobili.
Grafikon 25: Štetje avtomobilov pri pregradi od 16. do 20. ure
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Poleg števila parkiranih avtomobilov smo šteli tudi, koliko oseb je bilo v avtomobilih. V
dopoldanskem času med 10. in 11. uro je bilo malo obiskovalcev (manj kot 10 ljudi), največ jih
je bilo med 11. in 12. uro, opaziti pa je bilo predvsem starejše ljudi. Najmanj obiskovalcev je
bilo v petek in v ponedeljek. Od 12. ure dalje je bilo do 14. ure vedno manj obiskovalcev.
Grafikon 26: Štetje obiskovalcev pri pregradi od 10. do 14. ure
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Spodnji graf pa prikazuje število obiskovalcev v popoldanskem času od 16. do 20. ure prav tako
v dnevih petek, sobota, nedelja in ponedeljek. V petek in ponedeljek je prišlo največ
obiskovalcev na jezero med 17. in 18. uro, medtem ko je v soboto in v nedeljo prišlo k jezeru
največ obiskovalcev med 18. in 19. uro. Popoldan je opaziti več obiskovalcev kot v
dopoldanskem času. Dne, 7. 8. je bil pri Brkatem somu organiziran glasbeni dogodek - večer z
violino ob 18. uri, zato je prišlo na ta dan tudi več obiskovalcev (med 17. in 18. uro je prišlo 27
obiskovalcev).
Grafikon 27: Štetje obiskovalcev pri pregradi od 16. do 20. ure
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Glavno štetje prometa je bilo opravljeno na parkirišču pri pregradi, vendar smo na vsake dve
uri zabeležili število parkiranih avtomobilov na parkirišču v senci in na parkirišču čolnarne
Muzelj.
Parkirišče v senci
Poletje 2015 je bilo zelo vroče, zato je tudi veliko obiskovalcev, ki so na Šmartinsko jezero
prispeli z avtomobilom, raje parkiralo v senci kot na soncu.
Grafikon 28: Število parkiranih avtomobilov v senci ob 10., 12., in 14. uri
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Grafikon 29: Število parkiranih avtomobilov v senci ob 16., 18. in 20. uri
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Parkirišče pri čolnarni Muzelj
Čolnarna Muzelj je odprta vsak dan od 12. do 22. ure. Nekateri obiskovalci parkirajo na
parkirišču čolnarne Muzelj in nato nadaljujejo s svojimi aktivnostmi ob jezeru (sprehod, tek
…), ne glede na odpiralni čas čolnarne.
Grafikon 30: Število parkiranih avtomobilov pri čolnarni ob 10., 12. in 14. uri
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V popoldanskih urah pa je bilo največ parkiranih avtomobilov ob 18. uri. Sklepamo, da je prišlo
več obiskovalcev k jezeru potem, ko so temperature ozračja padle. Največ parkiranih
avtomobilov je bilo v petek, soboto in v nedeljo, medtem ko je število bistveno padlo v
ponedeljek.
Grafikon 31: Število parkiranih avtomobilov pri čolnarni ob 16., 18. in 20. uri

Število parkiranih avtomobilov

25

20

15

10

5

0
ob 16. uri
7.8. (petek)

ob 18. uri
8.8. (sobota)

ob 20. uri

2.8. (nedelja)

76

3.8. (ponedeljek)

10.3.3. Intervjuji z izbranimi gostinskimi ponudniki v neposredni bližini jezera
Odločili smo se, da povprašamo glavne gostinske ponudnike ob jezeru o njihovi ponudbi,
njihovih začetkih ukvarjanja z gostinstvom, o težavah s katerimi se kot gostinci spopadajo.
Odgovore smo strnili v naslednje štiri zgodbe. Intervjuje sem opravila s Tino Turnšek, lastnico
lokala Pušn šank ''Pr Tini'', z gospodom Tepežem, ki je lastnik okrepčevalnice Tepež, z
Robertom Stepišnikom, ki je lastnik ladje Jezersko kraljica in z lastnikom čolnarne Muzelj,
Boštjanom Muzeljnom.
Tina Turnšek - Pušn šank ''Pr Tini''
Sprva ni bilo v načrtu, da bo to postala tako znana točka. Najprej so nameravali imeti lokal
odprt samo čez poletje. Gospa Tina si je že od majhnih nog želela imeti ''gostilno v lesu''. Z
družino so idejo o leseni hiški dobili v Zagrebu. Pred petdesetimi leti je tukaj že obstajal ''pušn
šank''. Postavljen je bil tako imenovani ''luštrek'' (majhna lesena hiška, velikosti 4×4 m), v
katerem se je jedla domača hrana. Na tem mestu je bila prej kmetija, kjer je bila doma njena
mati. Kmetijo so obdelovali, nato pa so zaradi nove ideje o gostilni podrli nekaj objektov in
prostor prilagodili za goste. Sprva je bil prostor odprt in se je lahko kadilo, zato je bila to zelo
priljubljena gostilna med obiskovalci. Otvoritev gostinskega objekta je bila 14. 6. 2009. Tinin
oče se poleg s kmetijstvom ukvarja tudi z dopolnilno dejavnostjo - prodajo suhomesnatih
izdelkov (salame) in oddajo mleka v Zelene doline. Doma imajo okoli 120 glav živine. V lokalu
imajo v ponudbi domače sladice, ki jih pripravlja gospa iz bližnje okolice. Oddajajo tudi piknik
prostor za zaključene družbe. Gostje, ki najamejo piknik prostor, imajo na voljo hladilnike,
mize, klopi, prostor za peko. Tukaj se čez leto veliko dogaja. Že devetič zapored so potekale
tukaj kmečke igre. Tinin oče je tudi predsednik govedorejskega društva v Celju. Igre potekajo
ves dan od jutra do večera, vedno v nedeljo. Od leta 2010 dalje vsako leto organizirajo veliko
kresovanje. Na ta dan ponujajo golaž, ki ga postrežejo v keramičnih skodelicah z njihovim
emblemom, in jih lahko gostje odnesejo domov. Decembra vsako leto organizirajo tudi
ognjemet, kot zaključek leta. Čez leto večkrat odvijajo razni ''partyji'', s pijačo v akciji. Za
otroke pa je poleti poskrbljeno z napihljivimi igrali. Za goste imajo poleti na voljo tudi ležalnike
na soncu.
Ker jih obišče veliko obiskovalcev s psi, imajo za njih vedno na voljo posodice z vodo. Gostje
lahko vodo za pse nalijejo tudi sami. Psi so lahko tudi v gostilni. Gostom je med drugim všeč
tudi to, da lahko medtem, ko so na pijači, psom mečejo igrače. Čez leto jih obišče tudi veliko
tujcev. Obiskovalcem zaenkrat še ne nudijo namestitvenih kapacitet, vendar je to ena od
možnosti razvoja v prihodnosti, a za to so potrebne velike investicije.
V zimski ponudbi imajo kuhano vino, otroci pa se lahko sankajo po hribu poleg gostilne. Pozimi
je tudi veliko sprehajalcev.
Stvari, ki lastnico motijo kot gostinko, so povezane predvsem s strogimi zakoni. Pravi, da izgubi
veliko časa in energije za ureditev vseh potrebnih dokumentov.
Goste obveščajo o novostih predvsem preko Facebooka, obstoječa spletna stran podaja osnovne
informacije o gostilni, na njej ni oglaševanih aktualnih dogodkov. Lastnica je tudi povedala, da
so na začetku obratovanja veliko oglaševali ta prostor, kasneje so ugotovili, da veliko
oglaševanja nima prevelikega učinka, zato imajo sedaj radijski oglas (za obdobje enega leta).
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V gostinski ponudbi imajo pijačo, panini sendviče, sladice (torta marlenka, tortice), domači
narezek ob predhodnem naročilu. Prodajajo pa tudi domače salame.
Robert Stepišnik – Ladja Jezerska kraljica
Gospod Stepišnik je prišel na Šmartinsko jezero z javnim pozivom za izvajanje javnega
ladijskega prometa leta 1997. Tukaj že poslujejo 19 let, letos pa naj bi bila to zadnja sezona
delovanja. Lastnik pravi, da se na jezeru organizirano dobivajo športnorekreacijska društva,
pripadniki družbenih omrežij (npr. facebooka), vendar ne zapravljajo. Gre predvsem za
individualno vadbo. Obiskovalci hodijo predvsem na sprehode, veliko je tudi nordijskih
sprehajalcev, veliko pa je tudi takih, ki prosti čas preživijo ob jezeru. Opaža, da so vedno večje
zahteve rekreativcev. Rekreativcev je tudi vedno več (sploh sedaj, ko so urejene sprehajalne
poti) in obremenjujejo prostor, vendar so za njih gostinci nezanimivi. Gospod Stepišnik meni,
da je Mestna občina Celje naredila iz Šmartinskega jezera delno urejen javni park, ki je na voljo
obiskovalcem, da ga lahko prosto uporabljajo. Gospod Stepišnik je mnenja, da bi lahko za
ljubitelje narave, ki imajo radi športno rekreacijo, uredili rekreacijske učne postaje. Že
obstoječa sprehajalna pot se začne v Novi vasi in vodi do jezera. Na tej poti bi lahko postavili
rekreacijske učne postaje. Vsaka postaja bi obiskovalcu podala navodila za športno vajo,
obenem pa bi lahko obiskovalci preverili, kako so uspešni in ali dosegajo povprečje (npr. srčni
utrip). Obiskovalci na območju Šmartinskega jezera svoj prosti čas preživljajo brezplačno oz.
za malo denarja. To območje bi lahko bilo veliko bolje izkoriščeno. Celjanom se ladjica ne
proda, tujcev pa je premalo, poleg tega ni sodelovanja v lokalni skupnosti. Do sedaj so
organizirali že več prireditev, ki pa so se izkazale za nedobičkonosne. Zaradi nevarnosti bližine
vode (jezera) je potrebno za javne prireditve organizirati oz. najeti potapljače, varnostnike,
gasilce, redarje, reševalce iz vode, kar pa predstavlja organizatorjem dodatne stroške (npr. leta
2001 so organizirali javni kres na vodi, kuhal se je tudi golaž). Prostorsko so okrnjeni, ker ni
avtobusnega postajališča in normalnega dostopa do uporabe ladje (ni stopnišča). Največja
obremenitev je ob vikendih, ob lepem vremenu. Letošnja sezona je bila zadnja. Ladjo bi bilo
potrebno za nadaljnjo obratovanje obnoviti in osvežiti. Kaj se bo zgodilo z Jezersko kraljico v
prihodnje in ali bo še plula, zaenkrat ni znano. Leta 2012 so ustvarili svojo spletno stran. Gospod
Stepišnik je mnenja, da sodelovanje v družbenih omrežjih ne pomaga kaj dosti, če družba ne
sprejme ponudbe. Dodaja tudi, da brez družbene podpore težko zaživi kakšna dejavnost.
Boštjan Muzelj – Čolnarna Muzelj
Leta 1991 so se začeli ukvarjati z gostinstvom. Na začetku so imeli samo vodna kolesa, ki so
njihov zaščitni znak. Nato so leta 1991 postavili sezonski objekt (barako), ki je bila odprta od
marca do oktobra. Na začetku je šlo bolj za najem piknik prostora. Do leta 1999 so imeli barako,
nato so dali vlogo za razširitev objekta. Postopek pridobitve dokumentacije je trajal 14 let. Na
tem območju, kjer se danes nahaja čolnarna, je bil v preteklosti gozd – zeleni pas, zemljišče je
kupil Boštjanov oče. Oče je začel z izposojo vodnih koles leta 1988. Imeli so leseni kiosk s
sladoledom in pijačo na drugi strani jezera, zemljišče je bilo v najemu. Leta 1991 so se prestavili
na današnje mesto in postavili železno barako, veliko 6 krat 3 metre. Do leta 1999 so delali
večinoma sezonsko. Leta 2000 so izgradili gostinski objekt, dva meseca pred otvoritvijo novega
objekta se je zgodil požar (velikost uničenega objekta je bila 22 krat 8 metrov). Zgorelo je vse.
Poleg gostinskega objekta je že narejen izkop za izgradnjo igrišča. Predvideno je igrišče za
košarko, odbojko na mivki in plezalna stena. Lastnik pravi, da se v 24 letih na Šmartinskem
jezeru razen mostu in potk ni uredilo nič. Gospod Boštjan tudi dodaja, da pridobivanje potrebne
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dokumentacije traja zelo dolgo in da mu kot gostincu včasih že začne primanjkovati energije
za druge stvari.
V ponudbi imajo 12 pedolinov, 4 čolne in 5 kajakov, rekreira se lahko približno 80 ljudi
naenkrat. Samih piknik prostorov ne oddajajo. Kar se tiče namestitvenih kapacitet imajo 14
ležišč, za otroke pa je na voljo otroško igrišče. Tukaj je precej tujih turistov, veliko se jih tudi
vrača ali pa se jih spontano pripelje. Po navadi ostanejo dan ali dva. Zaradi potrebnih
dokumentov ne prodajajo kakšnih domačih izdelkov, zaradi problema izvora mesa. Sprejemajo
zaključene skupine ljudi (do 70 ljudi). Organizirajo poroke, krste, birme, obhajila, rojstne dneve
in druga praznovanja. Večkrat so že organizirali Boili show - to je predstavitev priznanih
svetovnih znamk s področja vab in krmil za krapolov in prikaz izdelave vab – boilijev, ribiške
opreme, organizirana pa so tudi predavanja za ribiče. Velikih, javnih prireditev (kot so npr.
kresovanja) pa ne prirejajo, ker je potrebne veliko organizacije in so previsoki stroški.
Oblikovano imajo tudi svojo razglednico, ki jo lahko obiskovalci pošljejo (z njihovim
logotipom). Svoje spletne strani še nimajo, za goste so dosegljivi po telefonu in elektronski
pošti. Ribiških kart ne prodajajo več. Največ obiskovalcev je ob vikendih in poleti, zaslužek pa
je precej odvisen od vremena. Kanalizacija na tem delu jezera še ni urejena.
Ga. Zinka Tepež - Okrepčevalnica Tepež
Okrepčevalnica je odprta že 38 let. Z gostinsko dejavnostjo so se začeli ukvarjati starši, sedaj
pa je dejavnost prevzel sin. Včasih so prirejali veselice, sedaj pa prirejajo vsako leto zaključek
leta, ob vikendih pa med sezono pečejo na žaru (npr. odojka, krače). Namestitvenih kapacitet
zaenkrat nimajo, so pa odprte vse možnosti v prihodnosti. Sprejemajo zaključene družbe,
prostora imajo za 40 ljudi. Tukaj lahko obiskovalci kupijo tudi ribiške karte. Veliko ribičev
prihaja iz tujine (Avstrije, Madžarske, Francije itd.). Za obiskovalce imajo na voljo tudi nekaj
promocijskega materiala, kot npr. razglednica in karta za ribiče. Gospod Tepež pravi, da že tri
leta jezero ni zmrznilo, zato tudi ni toliko obiskovalcev, kot jih je bilo včasih, ko so se lahko
ljudje drsali na jezeru, tukaj pa so jim ponujali čaj in kuhano vino. Imajo dva pedolina in čoln
za lastno uporabo, obiskovalcem pa ne izposojajo plovil. Na tem območju, kjer se nahaja
okrepčevalnica Tepež (Šmartinsko jezero–vzhod), je urejena kanalizacija.
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11.

SKLEP

V diplomski nalogi smo preučevali možnosti rekreacije na območju Šmartinskega jezera.
Šmartinsko jezero je umetno jezero, ki je nastalo leta 1970 z zajezitvijo potoka Koprivnica. Ime
je dobilo po kraju Šmartno v Rožni dolini. Z leti postaja Šmartinsko jezero vse bolj priljubljena
izletniška točka zaradi svoje razmeroma neokrnjene narave in videza naravnega jezera. Zaradi
bližine mesta Celje in izgradnje pešpoti iz mesta prihaja k jezeru vedno več obiskovalcev.
Jezero je s svojo okolico primerno za rekreacijo. Zaradi hitrega načina življenja in
vsakodnevnega stresa se vedno več ljudi rekreira. Rekreacija bodisi aktivna bodisi pasivna ima
pozitiven vpliv na psihofizično stanje človeka. Šmartinsko jezero se nahaja le 6 kilometrov
severno od mesta Celje, in tako omogoča prebivalcem mesta preživljanje prostega časa v naravi
in tišini, saj se nahaja v tipično podeželskem okolju. V diplomski nalogi smo želeli raziskati
rekreacijske navade obiskovalcev Šmartinskega jezera.
Iz raziskave, ki smo jo opravili s pomočjo spletne ankete o navadah obiskovalcev Šmartinskega
jezera, smo prišli do naslednjih ugotovitev. Šmartinsko jezero najpogosteje obiskujejo
predvsem obiskovalci, ki so doma v okolici, torej tisti, ki so doma v neposredni bližini jezera,
prebivalci Celja, in tisti ki so od jezera oddaljeni do 10 kilometrov. Večina anketirancev prispe
do jezera z avtomobilom (67 %), manj pa s kolesom (15 %) ali peš (14 %), saj do jezera zaenkrat
še ni urejenega javnega prevoza. Skoraj polovica anketiranih (47 %) je navedla, da se ob jezeru
zadrži dve uri. V tem času se lahko obiskovalci sprehodijo okoli jezera (po urejeni sprehajalni
poti) in se odžejajo pri izbranem gostinskem ponudniku ob jezeru (to velja za večino
obiskovalcev). Rezultati kažejo tudi na to, da hodijo anketiranci na jezero predvsem v družbi
družine, partnerjev in prijateljev. Le redki pridejo na jezero sami. Ti rezultati pričajo predvsem
o tem, da je preživljanje časa zunaj doma izrazito družabno početje. Število obiskovalcev
Šmartinskega jezera se glede na letni čas razlikuje. Največ anketiranih je navedlo, da obišče
jezero poleti. To je pričakovan odgovor, saj imajo ravno v tem letnem času obiskovalci na voljo
največ dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjajo. Samo poleti se lahko kopajo v jezeru, pa tudi
ostale dejavnosti, kot so npr. zorbing, vožnja z ladjico, supanje se izvajajo od maja do
septembra. Nekateri anketiranci pa so odgovorili, da obiščejo jezero v vseh letnih časih enako
pogosto (17 %). To so predvsem tisti obiskovalci, ki hodijo na sprehode. Največ anketiranih se
ob jezeru sprehaja, kolesari, teče, sledijo jim tisti, ki si prirejajo piknike ob jezeru, ribiči,
plavalci itd. Zanimivo je, da nihče ni navedel, da obišče jezero največkrat pozimi. Še pred nekaj
leti so se pozimi ljudje drsali na jezeru, sedaj pa že tri leta ni jezero dovolj globoko zamrznilo,
da bi se lahko ljudje varno drsali. V zimskem času ni atraktivne ponudbe na jezeru.
Obiskovalcem nudijo samo gostinsko ponudbo (hrano in pijačo), ni pa na voljo dejavnosti, ki
bi se jih lahko ljudje udeležili. Anketirane smo povprašali tudi o tem, ali se kopajo v jezeru.
Večina anketiranih se ne kopa v jezeru (68 %) zaradi onesnažene vode, ker ni urejenega
kopališča itd., medtem ko so ostali navedli, da se v jezeru kopajo. Še vedno pereč problem je
neurejena kanalizacija na celotnem območju jezera. Urejeno kanalizacijo ima samo vzhodni del
Šmartinskega jezera (Lešje in Runtole), preostala naselja pa še vedno nimajo urejene
kanalizacije, zato tudi kakovost vode ni najboljša (značilna je slaba vidljivost in neprijeten
vonj). To je tudi stvar, ki obiskovalce poleg drugih stvari najbolj moti na jezeru. Večina jih
meni, da imajo slabo gostinsko ponudbo, premalo organiziranih športnih, kulturnih prireditev
in drugih družabnih dogodkov, v ospredje postavljajo tudi slabo dostopnost za invalide ter
mlade družine, ki k jezeru prihajajo z otroškimi vozički. Ljudje si želijo predvsem urejeno
kopališče s sanitarijami in urejenimi tuši.
Večini vprašanih (67 %) se zdi pot do jezera dovolj dobro označena, le tretjina jih meni, da pot
do jezera ni dovolj dobro označena. Večina anketiranih živi v bližini jezera in jim je pot znana
in samoumevna. Če pa se postavimo v vlogo tujca, ki mu to območje ni znano, bo imel verjetno
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kar nekaj težav. Da veliko ljudi vpraša za pot do jezera, je potrdila tudi lastnica lokala, ki se
nahaja v bližini jezera. Menim, da bi moralo jezero biti bolje označeno in da bi se morale table
s smerokazi postaviti že v središču mesta in dalje voditi do jezera.
Glede na to, da se Šmartinsko jezero nahaja v bližini tretjega največjega mesta Slovenije
(Celje), mimo katerega poteka avtocesta A1, bi bilo za pričakovati, da ga obišče veliko tujih
turistov, a temu ni tako. Vzrok verjetno tiči tudi v pomanjkanju promocije jezera in slabi
označitvi poti do jezera. Celjani zelo dobro poznajo Šmartinsko jezero in ga tudi z veseljem
predstavijo tujcem kot eno od znamenitosti Celja. Menim tudi, da mnogo ljudi ni seznanjenih
z aktualno ponudbo jezera in je zaradi tega manjši obisk. Na družbenih omrežjih, kot je npr.
Facebook, so pogosto objavljene novosti in nova ponudba jezera, težava je samo v tem, da
večina starejših ljudi ne uporablja spleta in zato nima možnosti dostopa do aktualnih novic.
Prvo hipotezo, ki pravi, da večina obiskovalcev obišče Šmartinsko jezero za vikend, z namenom
sproščanja lahko potrdimo, saj je kar polovica vseh vprašanih odgovorila, da je njihov razlog
obiska predvsem oddih, razvedrilo in sproščanje. Rezultati terenskega dela pa kažejo, da obišče
jezero največ obiskovalcev za vikend. Čas med vikendi po navadi ljudje namenijo svojim
bližnjim in druženju z njimi, zato je obisk Šmartinskega jezera prava izbira. Med vikendi ljudje
večinoma nimajo delovnih obveznosti, zato lahko svoj prosti čas namenijo rekreaciji in
druženju z družino ali prijatelji.
Kar se tiče pogostosti obiska Šmartinskega jezera kažejo rezultati, da polovica vseh anketiranih
obišče jezero redkeje kot enkrat mesečno. Četrtina vseh vprašanih obišče jezero enkrat
mesečno, 13 odstotkov anketiranih obišče jezero dva do trikrat mesečno, medtem ko je rednih
obiskovalcev zelo malo. Med redne obiskovalce bi lahko šteli tiste obiskovalce, ki obiščejo
jezero vsaj enkrat tedensko oz. pogosteje. Teh obiskovalcev je med vsemi anketiranimi zelo
malo. Le odstotek vprašanih obišče jezero vsak dan (ali skoraj vsak dan), tri odstotke
anketiranih obišče jezero dva do trikrat tedensko in 8% jih obišče jezero enkrat tedensko.
Respondent, ki je navedel, da obišče jezero vsak dan, je doma v neposredni bližini jezera (do 5
km). Drugo hipotezo, ki pravi, da je večina rednih obiskovalcev Šmartinskega jezera doma v
njegovi neposredni bližini, lahko potrdimo, saj se je izkazalo, da vsi anketirani, ki so odgovorili,
da obiščejo jezero enkrat tedensko ali pogosteje, bivajo od 5 do 10 km stran od jezera.
Tretjo hipotezo, ki pravi, da so obiskovalci načeloma zadovoljni s turistično ponudbo, vendar
so mnenja, da bi se še dalo veliko bolj izkoristiti turistični potencial Šmartinskega jezera, lahko
potrdimo. Anketiranci so odgovorili, da so sicer zadovoljni z možnostmi za ukvarjanje s
športom na in ob Šmartinskem jezeru (58 %), kar se pa tiče turističnega potenciala pa so mnenja,
da je slabo izkoriščen (39 %), da je neizkoriščen (7 %), največ ljudi pa meni, da je turistični
potencial dokaj dobro izkoriščen. Torej iz tega lahko sklepamo, da bi se še dalo marsikaj
izboljšati kar se tiče turistične in športnorekreacijske ponudbe. To je razvidno tudi iz odgovorov
anketirancev pri vprašanju, če jih kaj moti na Šmartinskem jezeru, kjer so navedli, kaj vse bi se
dalo izboljšati.
Do sedaj je bilo na Šmartinskem jezeru organiziranih veliko različnih prireditev, dogodkov,
delavnic, vendar jih je veliko ''splavalo po vodi''. Po pogovorih z gostinskimi ponudniki je
težava predvsem v premajhni udeležbi ljudi na raznih delavnicah, dogodkih, ki so organizirani
tekom leta. Vzrok za to je verjetno slaba promocija jezera ter predvsem slaba obveščenost ljudi
o ponudbi in organiziranih dogodkih na jezeru. Gostinski ponudniki so tudi zelo odvisni od
vremenskih razmer. Če je veliko lepega, sončnega vremena, je zaslužek večji, v nasprotnem
primeru pa manjši, saj v slabem vremenu skoraj nihče ne obišče jezera. Ob izgradnji
sprehajalnih poti okoli jezera in pontonskega mostu se je število obiskovalcev jezera povečalo.
Ljudje obiščejo jezero zaradi rekreacije in sprostitve, pri čemer pa mnogi nimajo namena
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obiskati gostinski lokal. Gostince moti to, da si veliko ljudi prinese hrano in pijačo s sabo, z
namenom da ne bi zapravljali denarja.
Glede na to, da se vedno več ljudi ukvarja s športno rekreacijo, bi bilo smiselno postaviti za
odrasle park ulične vadbe (street workout) za rekreativce. To je pravzaprav vadba na prostem
na drogovih ter ostalih različnih železnih konstrukcijah. Ta vrsta vadbe postaja vse bolj
popularna v svetu in bi tako lahko Šmartinsko jezero privabilo še več obiskovalcev, ki bi npr.
po teku ali kolesarjenju opravili še to vrsto vadbe.
Šmartinsko jezero postaja vse bolj zanimiva izletniška, turistična in rekreativna destinacija in
se bo verjetno v prihodnosti vse bolj razvijala in gostom ponujala vedno več. Zastavljenih
načrtov je veliko, vendar se vse ustavi pri finančnih sredstvih. Da se realizirajo vsi načrti, bo
potrebnega še veliko vlaganja in prilagajanja potrebam in željam obiskovalcev.
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12.

SUMMARY

In the graduation thesis, we examined recreational possibilities in the area of Šmartinsko Lake.
Šmartinsko Lake is a man-made lake, which was filled in 1970 by building a barrage on the
Koprivnica stream. The lake got the name from the town called Šmartno v Rožni dolini
(Šmartno in Flower Valley). Over the years, Šmartinsko Lake is becoming a popular excursion
destination because of its relatively unspoiled nature and the natural look of a lake. Due to
proximity of the city of Celje more and more people come to the lake. Lake and its surrounding
area are a suitable place for recreation. Because of the fast lifestyle and daily stress, more and
more people decide for recreation participation. Recreation either passive or active has a
positive impact on the psychophysical condition of a human. Šmartinsko Lake lies only 6
kilometers north of the city of Celje and enables the inhabitants of the town to spend leisure
time in nature and silence because it is located in a typical rural environment. In the graduation
thesis, we wanted to examine recreational habits of Šmartinsko lake visitors.
We made a research, which was carried out by a web survey. We came to following results.
Šmartinsko lake is most frequently visited by people that live nearby the lake, inhabitants of
Celje and those people that live less than 10 kilometers from the lake. A majority of respondents
arrives at the lake by car (67 %), less by bicycle (15 %) or on foot (14 %), because there is no
organised public transport linking the lake. Almost half of respondents (47 %) mentioned that
they stay at lakeside for two hours. In the meantime, visitors can take a walk around the lake
(there is a footpath ) and also can have a drink in pubs around the lake. Results are showing that
respondents come to the lake with family, partners or friends. Only a few come alone. These
results are telling us, that spending leisure time away from home is explicitly social behaviour.
A number of visitors depend upon the season of the year. Most of the respondents declared that
they visit the lake in summer. We expected that kind of reply, because in that part of the year,
visitors have at disposal most activities, that they can attend. Only in summer they can bathe or
swim in the lake and do other activities, for example zorbing, cruising on board Jezerska kraljica
(Lake's queen), stand up paddleboarding, that can be performed only from May to September.
Some respondents answered that they visit Šmartinsko Lake with the same frequency every
season (17 %). Those are in particular those visitors that go for a walk along the lake. Most of
the respondents usually walk, cycle, run, followed by those who have a picnic by the lake,
anglers, bathers etc. It is interesting, that nobody mentioned visiting lake the most frequently in
winter. In the past people were skating on the lake, but now for the last three years the lake did
not freeze over. In the winter time there is no attractive offer in the area of the lake. Visitors
can order food or drink, but there are no other activities, where people could participate. We
asked respondents if they swim in the lake. Most of the respondents do not swim in the lake (68
%) because the water is polluted, or because there are no bathing facilities. Unregulated
canalization in the area of Šmartinsko Lake remains a major problem. Only the eastern part of
Šmartinsko lake has regulated canalization (Lešje, Runtole) and because of that, the quality of
water is low (poor visibility of the water and disagreeable flavour). That is also the thing that
bothers visitors the most. Most respondents think that there is a poor gastronomic offer, the
insufficient organization of sport and cultural events and other social events, they are bringing
forward also poor accessibility for invalids and young families, who arrive at the lake with
baby-strollers. People wish that there would be toilets and showers. Most of the respondents
think, that the road, which leads to Šmartinsko Lake is well-marked (67 %), only one-third of
the respondents think that the road is poorly marked. The owner of the pub located near the
lake, confirmed, that many people ask for directions. I think that the Šmartinsko Lake should
be marked better.
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Šmartinsko Lake is located near the third largest city of Slovenia (Celje), next to highway A1
and because of that, we would expect that the lake is visited by many foreign tourists, but this
is not the case. The cause probably lies also in the lack of lake promotion and poorly marked
roads. Inhabitants of Celje know Šmartinsko Lake very well and they also present it to
foreigners with pleasure like one of the attractions of Celje. I also think that many people are
not familiar with the actual offer of the lake and because of that attendance is lower. On social
networks, for example Facebook, novelties and new offers at the Šmartinsko Lake are
frequently published, but the problem lies in older people, who don't use the web and they don't
have access to this type of information.
The first hypothesis can be confirmed; most of the respondents visit Šmartinsko Lake at
weekends, with the intention of relaxing, amusement and recreation, because 50 % of all
respondents answered that their intention of visiting Šmartinsko Lake is to relax, amuse and
recreate. Results of field research are showing that the most people visit Šmartinsko Lake at
weekends. People spend their free time at weekends with their close relatives. During the
weekends people mainly don't have work obligations, so they can dedicate their free time for
recreation and spending time with families and friends.
Results are showing that 50 % of all respondents visit Šmartinsko Lake less than once a month,
13 % of respondents visit Šmartinsko Lake 2–3 times monthly, while there are only a few
respondents that are regular visitors. Regular visitors are those people, who visit the lake at least
once a week or even more frequently. Only one percent of all respondents visit the lake every
day (or almost every day), three percent of respondents visit the lake two or three times weekly
and eight percent of respondents visit the lake once a week. The second hypothesis can be
confirmed, because it has been shown that all respondents who answered that they visit the
Šmartinsko Lake once a week or even more frequently, live 5-10 kilometers away from the
lake.
The third hypothesis can be also confirmed: Visitors are in principle satisfied with tourist offer,
but they think that the tourism potential of Šmartinsko Lake could be better exploited.
Respondents answered that they are satisfied with sports possibilities on and along the lake (58
%). The majority of respondents think that tourism potential is relatively well exploited. From
this, we can conclude that many things could be improved in connection with tourist and
recreational sports offer.
So far there have been organized many different events and workshops in the area of Šmartinsko
Lake, but many of them were not successful. After talking to the owners of the pubs, they think,
that the main problem remains that people are not interested in activities that are offered in the
area of Šmartinsko Lake. Owners of the pubs also depend on the weather conditions. If the
weather is good, they earn more and when the weather is bad, almost no one comes to the lake.
The number of visitors is increasing after building a walking path and a pontoon bridge over
the lake. People use the Šmartinsko Lake for recreation and relaxation, but many of them have
no intention to visit a pub. Many people bring along food and drink, in order not to spend a lot
of money, what is not favourable from the viewpoint of the owners of pubs.
Considering that more and more people are engaged in sport and other recreational activities, it
would make sense to set up a street workout park (training in outdoor parks on bars and other
iron constructions) for recreation enthusiasts. That kind of training is becoming more and more
popular all over the world, and that's how could Šmartinsko Lake attract even more visitors,
who could do this kind of training after running or cycling.
Šmartinsko Lake is becoming more and more popular excursion, tourist and recreational
destination, which will probably continue to develop in the future and also offering more to
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guests. For Šmartinsko Lake many ambitious plans exist, but they cannot be realised without
financial resources. There will be needed also many investments and adapting to the needs and
wishes of visitors.
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PRILOGA 1: ANKETA: Rekreacija na Šmartinskem jezeru

Rekreacija na območju Šmartinskega jezera
Pozdravljeni,
moje ime je Aleksandra Rančan in zaključujem študij geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V
svojem diplomskem delu obravnavam tematiko rekreacije na območju Šmartinskega jezera. Namen
tega vprašalnika je pridobiti vaša mnenja o turistični destinaciji Šmartinsko jezero in možnostih
rekreacije. Anketa je popolnoma anonimna, ugotovitve pa bodo uporabljene izključno za namen
diplomske naloge. Reševanje te ankete vam bo vzelo tri minute časa. Za sodelovanje v anketni
raziskavi se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.

1. Ali ste že kdaj obiskali Šmartinsko jezero?
Da
Ne
2. Kateri razlog prevladuje za vaš obisk jezera? (označite 1 odgovor)
skrb za zdravje
druženje s prijatelji
oddih, razvedrilo in sproščanje
privlačnost naravnega okolja
možnost športne rekreacije
3. Na Šmartinsko jezero ponavadi pridem: (označite 1 odgovor)
peš
s kolesom
z motorjem
z avtomobilom
4. Kako ste zadovoljni z možnostmi za ukvarjanje s športom na in ob Šmartinskem jezeru?
(označite 1 odgovor)

zelo zadovoljen
zadovoljen
niti zadovoljen niti nezadovoljen
nezadovoljen
zelo nezadovoljen
6. Kako dolgo se ponavadi zadržite ob Šmartinskem jezeru? (označite 1 odgovor)
manj kot 1 uro
1 uro
2 uri
3 ure

pol dneva
ves dan
več dni skupaj

7. Kako pogosto obiščete Šmartinsko jezero? ( označite 1 odgovor)
vsak dan ali skoraj vsak dan
dvakrat, trikrat tedensko
enkrat tedensko

2 do 3-krat mesečno
enkrat mesečno
redkeje

8. V katerem letnem času največkrat obiščete jezero? (označite 1 odgovor)
pomladi
poleti
jeseni

pozimi
v vseh letnih časih enako pogosto

9. Prosim, označite s katero športnorekreacijsko dejavnostjo se najpogosteje ukvarjate na
območju Šmartinskega jezera. Možni so največ trije odgovori.
Hoja, sprehajanje
Tek
Kolesarjenje
Ribolov
Vožnja s kanujem, pedolinom, čolnom
Supanje

Zorbing
Golf
Vožnja z jezersko ladjo
Plavanje v jezeru, sončenje
Piknik ob jezeru
Drugo: _____________________________

10. Na Šmartinsko jezero ponavadi pridem
Možna sta 2 odgovora
sam
s partnerjem
s prijatelji

z družino
s hišnim ljubljenčkom (npr. pes)
Drugo: _____________________________

11. Ali se vam zdi, da je pot do Šmartinskega jezera dovolj dobro označena?
DA

NE

12. Menim, da je turistični potencial Šmartinskega jezera: (označite 1 odgovor)
polno izkoriščen
dobro izkoriščen
dokaj dobro izkoriščen
slabo izkoriščen
neizkoriščen

13. Ali se kopate, oziroma ste se že kopali v jezeru?
DA
NE, zato ker ___________________________________________________________________
14. Napišite, če obstaja kakšna stvar, ki vas moti na Šmartinskem jezeru in bi želeli, da se
izboljša?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
15. Oddaljenost kraja bivanja od Šmartinskega jezera:
do 5 km
od 5 km do 10 km
od 10 km do 20 km
od 20 km do 50 km
od 50 km do 100 km
nad 100 km
16. Občina bivanja?
_______________________________
17. Spol:
Moški

Ženski

18. Starost
15 do 24 let
25 do 34 let
35 do 44 let

45 do 54 let
55 do 64 let
65 in več let

19. Kakšen je vaš trenutni status?
Dijak, študent
Zaposleni
Brezposelni
20. Izobrazba

Upokojenec
Drugo (npr. kmet, gospodinja)

osnovna
srednja
višja, visoka

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!

PRILOGA 2: Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera

Vir: Dorn, 2015.

