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Izvleček
Prostočasna raba rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici
Seminarska naloga obravnava rabo rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici za prostočasne
dejavnosti. Prostočasne dejavnosti označujejo vse tiste dejavnosti, ki se odvijajo v prostem
času, to je času, s katerim lahko človek prosto razpolaga. Predstavljena je rekreacijska os,
začetki njenega nastajanja, investicije ter načrtovani projekti. Ključni del seminarske naloge
zajema analiza anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili uporabniki rekreacijske osi. Rezultati
analize nam pokažejo, da uporabniki os uporabljajo za vsakodnevno bližnjo rekreacijo.
Dejavnosti, ki se najpogosteje izvajata na osi sta, kolesarjenje in sprehajanje. Ugotovljeno je,
da so uporabniki z rekreacijsko osjo zadovoljni. Najbolj so zadovoljni z označenostjo osi, s
stanjem osi, z urejenostjo osi in čistočo osi. Promocija in povezava osi z ostalimi
rekreacijskimi območji sta lastnosti poti, s katerima so uporabniki manj zadovoljni. Pogrešajo
ločene kolesarske in sprehajalne poti ter povezavo med odsekoma poti v občini Kamnik in
občini Domžale.
Ključne besede: Kamniška Bistrica, rekreacija, rekreacijska os, prostočasne dejavnosti,
turistična geografija

Abstract
The use of the recreational axis along the Kamniška Bistrica River for leisure activities.
The final research paper deals with the use of the recreational axis along the Kamniška
Bistrica River for leisure activities. Leisure activities are all those activities that take place in
people's free time, time that is at one's disposal. Recreational axis, its beginnings, investments
and future projects are presented. The main focus of the paper is on the analysis of the survey
questionnaire. The survey was conducted among the users of the recreational axis. The results
of the survey show us that the users use the axis for daily and weekend recreation. The
activities that are most frequently performed on the axis are cycling and walking. It has been
found that the users are satisfied with the recreational axis. They are most pleased with the
park markings as well as with the general condition and tidiness of the path and its
surroundings. Promotion of the axis and connection of the axis with other recreational areas
are the two characteristics with which the users are less pleased. What the users miss most on
the axis are the separated paths for the cyclists and pedestrians and a connection between the
path in the municipality of Kamnik and the path in the municipality of Domžale.
Key words: Kamniška Bistrica, recreation, recreational axis, leisure activities, geography of
tourism
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1. UVOD
V času, ko so ljudje v službi vedno bolj pod stresom in ujeti v monotonosti vsakodnevnega
življenja, postaja želja po sprostitvi in oddihu v naravi vse večja in pomembnejša.
Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici predstavlja pomembno zeleno površino za prostočasne
dejavnosti okoliškega prebivalstva.
Zaključna seminarska naloga je razdeljena na tri vsebinske sklope. V prvem sklopu sem
opredelila preučevano območje ter opisala naravne in družbenogeografske značilnosti
območja. Nato sem opisala temeljne pojme, kot so prosti čas, rekreacija ter bližnja rekreacija.
V drugem sklopu seminarske naloge sem predstavila rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici,
začetek nastajanja, realizacijo in načrte za prihodnost. V zadnjem sklopu sem na podlagi
rezultatov anketne raziskave ugotavljala značilnosti prostočasne rabe rekreacijske osi in
mnenje anketirancev o osi.

1.1.

NAMEN IN CILJI

Namen zaključne seminarske naloge je analiza prostočasne rabe rekreacijske osi ob Kamniški
Bistrici.
Raziskovalni cilji zaključne seminarske naloge so:
•
Predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti porečja Kamniške
Bistrice;
•

Opisati vizijo ureditve Kamniške Bistrice kot zelene osi regije;

•

Predstaviti investicije in načrte občin Domžale in Kamnik na rekreacijski osi;

•

Analizirati značilnosti prostočasne rabe rekreacijske osi;

•

Ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov z rekreacijsko osjo;

•

Ugotoviti pomanjkljivosti prostočasne osi.

1.2.

HIPOTEZE

Na podlagi raziskovalnih ciljev sem oblikovala dve hipotezi, ki ju bom v seminarski nalogi
poskušala potrditi ali zavreči:
•
Uporabniki rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici os uporabljajo za vsakodnevno
bližnjo rekreacijo.
•

Uporabniki rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici so zadovoljni z rekreacijsko osjo.

1.3.

METODE DELA

Zaključna seminarska naloge je izdelana na podlagi kabinetnega in terenskega dela.
Kabinetno delo je obsegalo pregled literature, ki je povezana s temo zaključne seminarske
naloge. Pregledala sem različno geografsko literaturo, ki obravnava oziroma omenja pojem
prosti čas. Glavni vir podatkov o zasnovi rekreacijske osi je bila publikacija Kamniška
Bistrica: Zelena os regije, o investicijah in načrtih na osi pa lokalni časopisi in občinske
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spletne strani. Na podlagi pregleda terena in omenjenih virov sem izdelala karto obstoječih in
načrtovanih odsekov na osi.
Terensko delo je obsegalo anketiranje uporabnikov rekreacijske osi. Anketiranje je bilo
izvedeno maja 2014 in sicer na območju rekreacijske osi s pomočjo anketnega vprašalnika. V
anketo je bilo vključenih 100 oseb, starejših od 18 let. Rezultate ankete sem analizirala ter jih
grafično in pisno predstavila.

2. DEFINICIJE IN POJMI
Prostočasne in rekreacijske dejavnosti so se razvijale sočasno z razvojem industrije. Pred
industrijsko revolucijo preživljanje prostega časa ni imelo statusa osnovne funkcije razvite
družbe (Jereb, 2000). Industrializacija je s poudarkom na delitvi dela, specializacijo dela in z
večjo fizično obremenitvijo človeka povečala željo človeka po počitku, sprostitvi in obnovi
moči (Jeršič, 1985). Zaposlenim v industriji je bil sedaj po službi in ob vikendih na voljo čas,
ki so ga lahko porabili za izvajanje različnih dejavnosti. Sprva so bile te dejavnosti povezane
z dodatnim zaslužkom, kasneje pa so vse bolj dobivale funkcijo sprostitve, oddiha in
razvedrila (Jeršič, 1996). Danes je funkcija preživljanja prostega časa enakovredna drugim
osnovnim življenjskim funkcijam – delo, bivanje, oskrbovanje, izobraževanje in družbeno
življenje (Jereb, 2000).

2.1.

PROSTI ČAS

Prosti čas je predmet proučevanja različnih strok, med njimi sociologije, psihologije,
pedagogike, ekonomije in seveda geografije. Zato lahko za termin prosti čas v tuji in domači
literaturi najdemo različne definicije, ki se med seboj dopolnjujejo in prekrivajo.
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je prosti čas tisti čas, s katerim človek po
opravljenem poklicnem delu lahko sam razpolaga (SSKJ, 1998). Pedagog Rudi Lešnik prosti
čas opredeli kot »tisti čas v človekovem dnevu, ki ostaja med delom, časom za zadovoljevanje
fizioloških in higienskih potreb ter spanjem, brez zunanjih prisil in narokov, s početji in
dejavnostmi, kakor jih izbira posameznik sam sredi okoliščin, ki jih ima, ne da bi ga kaj
obvezovalo ali vsebovalo kakršnekoli sankcionirane posledice zunaj njega samega« (Lešnik,
1982, str.115). V gozdarstvu Richard Broadhurst (2001) označi prosti čas kot tisti čas, ki ga
preživimo, kot sami želimo (Broadhurst, 2001). »Geografa Mathieson in Wall (1990)
opredelita prosti čas kot čas, ki ostane po delu, spanju in po času, ki je bil namenjen nujnim
osebnim in gospodinjskim opravilom« (Cigale, 1998, str. 2).
Zelo podobno tudi slovenski geograf Jeršič (1998) opredeli prosti čas kot »tisti del prostega
časa, ki ostaja po času za delo in za osnovne človekove funkcije kot so spanje in
prehranjevanje« (Jeršič, 1985, str. 11). Za potrebe geografskega preučevanja pojem še
dodatno omeji na čas, ki je namenjen le priljubljenim dejavnostim (Jeršič, 1998).
Prosti čas je subjektiven in močno odvisen od posameznikovega odnosa do določene
dejavnosti. Za nekoga je recimo delo na vrtu neprijetna obveznost, medtem ko jo nekdo drug
dojema kot prijetno sprostitev. Zato je meja med prostočasnimi dejavnostmi in drugimi
dejavnostmi velikokrat nejasna. Nekatere dejavnosti je težko natančno umestiti med prosti
čas, delo, oskrbovanje, izobraževanje, družbenopolitično življenje ali med druge osnovne
funkcije človekovega delovanja. Večinoma so prostočasne dejavnosti rezultat prepletanja
različnih funkcij človekovega delovanja (Jeršič, 1985).
2

2.2.

REKREACIJA

»Pojem rekreacija izvira iz latinske besede recreatio, ki pomeni tisto, kar osveži, okrepča«
(Cigale, 1998, str. 2). Jeršič (1985) rekreacijo opredeljuje kot dejavnost, katere namen in
rezultat je regeneracija duševnih in telesnih moči ljudi, ogroženih ali obremenjenih zaradi
enostranskih obremenitev.
Večina avtorjev poimenuje rekreacijo kot dejavnost, ki se dogaja v tistem času, ki ga
posameznik dojema kot prosti čas (Cigale, 1998). Rekreacija je torej del prostega časa in ima
v primerjavi z le tem ožji pomen, saj z njo označujemo samo tiste dejavnosti, ki so namenjene
sprostitvi ali nabiranju novih življenjskih moči (Jeršič, 1985).
Tako kot pri prostočasnih dejavnostih, se tudi pri rekreacijskih dejavnostih pojavi težava,
katere človekove dejavnosti uvrstiti med rekreacijo. Najpomembnejši kriterij opredeljevanja
rekreacijskih dejavnosti je zopet subjektivnost oz. človekov odnos do določene dejavnosti
(Jeršič, 1998). Dalje lahko rekreacijo delimo na aktivno (tista, ki zahteva fizično aktivnost) ali
pasivno rekreacijo; na rekreacijo, ki se odvija v zaprtem prostoru (“indoor recreation«) ali na
prostem (“outdoor recreation”) (Jeršič, 1985).
Glede na časovna merila rekreacijo delimo na počitniško, konectedensko, poldnevno ali
celodnevno in nekajurno. Takšna delitev sovpada s prostorsko členitvijo na rekreacijo v
območju dopustniškega turizma, v območju izletniškega turizma ter v okolici doma (Cigale,
1998)
Prosti čas in rekreacija sta pojava, ki sta od pokrajine odvisna in hkrati nanjo učinkujeta. Za
izvajanje številnih prostočasnih in rekreacijskih dejavnosti potrebujemo določen prostor, ki je
opremljen z rekreacijsko infrastrukturo (planinske poti, prostori za piknik, kolesarske steze,
gostilne, dovozne ceste, parkirišča…) (Jeršič, 1985). Predvsem rekreacija je močno vezana na
estetsko privlačnost pokrajine, saj je namen le te poleg obnove telesnih in duševnih moči tudi
zavestno doživljanje narave. Prosti čas in rekreacija pa nista le porabnika prostora, ampak
nanj tudi učinkujeta. Rekreacijske dejavnosti, ki se izvajajo v naravi, lahko z onesnaževanjem
in uničevanjem biološke pestrosti vplivajo na močno preobremenjevanje okolja (Jeršič,
1998).

2.3.

BLIŽNJA REKREACIJA

Poleg pojmov prosti čas in rekreacija se je v geografski literaturi uveljavil tudi pojem bližnja
rekreacija. Že iz imena pojma lahko razberemo, da so za vsebino in pomen bližnje rekreacije
pomembne njene prostorske značilnosti. Glede na prostorske značilnosti z bližnjo rekreacijo
označujemo tiste dejavnosti, ki potekajo v bližini stalnega prebivališča. Pri upoštevanju
časovnih kriterijev pa pod bližnjo rekreacijo štejemo konectedensko, poldnevno ali
celodnevno ter nekaj urno rekreacijo. Poleg teh dveh kriterijev se pri opredeljevanju bližnje
rekreacije pogosto upošteva še zahteva, da rekreacija poteka na prostem, torej zunaj doma
(Cigale, 1998).

3. GEOGRAFSKI ORIS
Območje Kamniške Bistrice leži v Osrednjeslovenski statistični regiji, glede na
pokrajinskoekološko členitev pa se nahaja v Alpski in Predalpski Sloveniji. Zgornji del
porečja, ki sega do Stahovice, leži v Kamniško Savinjskih Alpah, osrednji in južni del sta del
Ljubljanske kotline, levi del porečja pa sega v Posavsko hribovje (Vidmar, 2007). »Severni
3

del doline ob Kamniški Bistrici nosi enako ime kot reka; ko torej govorimo o dolini Kamniške
Bistrice, imamo v mislih del porečja, ki sega do Stahovice«(Vidmar, 2007, str. 41). Južni del
porečja, med Savo na jugu in Tunjiškimi Dobravami na severu, pa zajema Kamniškobistriška
ravan (Perko, 2001).

3.1.

POREČJE KAMNIŠKE BISTRICE
Karta 1: Porečje Kamniške Bistrice

3.1.1. Osnovne značilnosti porečja
Kamniška Bistrica izvira v Kamniško Savinjskih Alpah, pod Grintovci na nadmorski višini
600 m. Vodotok, ki je dolg 32 kilometrov (oziroma 38,2 kilometra od izvira na pobočju), se v
Dolu pri Ljubljani izliva v Savo. Vodozbirno območje obsega 534,4 km2 in ga poleg
Kamniške Bistrice tvorijo tudi njeni pritoki. Porečje obsegajo trije večji pritoki (Nevljica,
Pšata, Rača) in več manjših pritokov (Brečko Grubar, 2007).
3.1.2. Relief porečja
Na relief porečja Kamniške Bistrice je odločilno vplival bistriški ledenik, ki je med zadnjo
ledeno dobo segal do Kopišč, kjer je spodnja postaja gondolske žičnice na Veliko Planino
(dokaz za to je ledeniški nasip ali morena na Črnem hribu) (Perko, 1999). Zgornji del porečja
oziroma dolina Kamniške Bistrice je tipična ledeniška U dolina z ozkim dnom in strmimi
pobočji, ki se dvigujejo do visokih vrhov. Ko se je ledenik začel umikati, so v dolino
Kamniške Bistrice zgrmele velike količine grušča in drobirja, ki so bile posledica mehanskega
preperevanja zaradi zmrzali v pleistocenu. Le-te je voda, ki se je sprostila od taljenju
ledenika, nasula po srednjem hribovitem delu porečja. Hribovje obsega levo stran porečja
Nevljice in celotno porečje Rače z Radomljo. Gričevje obsega le manjši del porečja, in sicer
Tunjiško gričevje. Spodnji del porečja pa je ravnina (Kamniškobistriška ravan) z rečnimi
4

terasami in poplavnimi obrečnimi površinami, ki so na debelo prekrite s fluvioglacialnim
prodom (Šifrer, 1957).
3.1.3. Kamninska zgradba porečja
Zgornji del porečja večinoma sestavljajo karbonatne kamnine mezozojske starosti, apnenci in
dolomiti (Belec, 2010). V porečju Korošice najdemo še konglomerat, lapor, glino in apnence,
ki so se odložili v triasu, ko je območje zalilo Panonsko morje. Karbonatne kamnine (dolomit
triasne starosti) prevladujejo tudi v porečjih Črne in Bistričice (Belec, 2010). V porečju
Nevljice najdemo peščenjake z vložki laporja, peska in melja ter glinaste skrilavce. Podobna
kamninska zgradba s prevlado peščenjakov in peskov je tudi v Tunjiškem gričevju. Spodnji,
ravninski del porečja Kamniške Bistrice sestavljajo fluvioglacialne karbonatne peščeno
prodnate kamnine (Vidmar, 2007).
3.1.4. Podnebje
Večina porečja spada v območje z zmernocelinskim podnebjem zahodne in južne Slovenije
(povprečna januarska temperatura od 0 do -3 °C, povprečna julijska temperatura od 15 do 20
°C), zgornji povirni del porečja pa ima podnebje nižjega gorskega sveta zahodne Slovenije
(povprečna temperatura najhladnejšega meseca pod -3 °C, povprečna temperatura
najtoplejšega meseca nad 10 °C). Celotno porečje prejme veliko količino padavin (letna
količina padavin je od 1200 do 3000 mm) in spada v območje s submediteranskim
padavinskim režimom, za katerega je značilen višek padavin v oktobru in novembru, nižek
pa februarja in marca (Ogrin, 1996). Povprečna količina padavin v porečju je 1513 mm kar je
pod slovenskim povprečjem, ki znaša 1567 mm. To pripisujemo dejstvu, da se kljub veliki
namočenosti območja povprečne letne količine padavine zelo spreminjajo po toku navzdol.
Srednja letna količina padavin od leta 1937 do 1999 je bila na primer pri domu v Kamniški
Bistrici 2121 mm, v Volčjem potoku 1396 mm, medtem ko je bilo v Moravčah le še 1244 mm
(Brečko, Grubar, 2007).
3.1.5. Hidrogeografske značilnosti porečja
Kamniška Bistrica ima snežno-dežni pretočni režim. Ta tip režima je značilen za reke, katerih
zgornji del porečja sega v visokogorje. Primarni zimski nižek je januarja in februarja, ko pride
do snežne retinence. Poletni sekundarni nižek je avgusta in septembra in je običajno manj
izrazit. Spomladanske visoke vode (maj, junij), ki predstavljajo primarni višek, presegajo
jesenske. Dodatno narastejo zaradi kopnenja snega v visokogorju (Belec, 2010).
Kljub temu, da v veliki meri teče po ravnini, ima reka izrazit hudourniški značaj (Slovenijapokrajina in ljudje, 1999). Ob pojavu kratkotrajnih in intenzivnih padavin območje porečja
večkrat prizadenejo hudourniške poplave. Te so kratkotrajne (vode hitro narastejo in po nekaj
urah divjanja upadejo) in izjemno silovite, s seboj prenašajo veliko količino proda, ki ga
odložijo na ravnini (Komac, Natek, 2008). Z vse večjo urbanizacijo območja se je pozidava
vse bolj širila tudi na to ravnino in preprečila neovirano razlivanje poplavnih voda. Zato so že
vse od druge polovice 19. stoletja na reki potekali ukrepi za omejitev poplav. Danes je struga
v celoti regulirana, poplavne površine pa so zavarovane pred 100-letnimi visokimi vodami
(Vidmar, 2007).
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3.2.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČIN DOMŽALE
IN KAMNIK

V občini Domžale je leta 2013 živelo 34 650 prebivalcev, od tega približno 17 100 moških in
17 550 žensk. Gostota prebivalstva je bila višja od slovenskega povprečja (102 prebivalca na
km2), in sicer 479 prebivalcev na km2 (Občine v številkah, 2015).
V občini Kamnik je leta 2013 živelo 29 250 prebivalcev (približno 14 400 moških in 14 900
žensk). Gostota prebivalstva je bila 110 prebivalcev na km2 (Občine v številkah, 2015).
Kamniškobistriška ravan je območje velike gostote poselitve. Le 13 % občine Kamnik leži na
Kamniškobistriški ravnini, vendar je v tem delu skoncentriranih kar 66,7 % prebivalstva.
Med leti 1981 in 1991 je na tem območju potekal intenziven proces suburbanizacije, ki se z
manjšo intenzivnostjo nadaljuje še danes (Vidmar, 2007).
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4. REKREACIJSKA OS OB KAMNIŠKI BISTRICI
Rekreacijska os poteka skozi občini Domžale in Kamnik, desnobrežno in levobrežno ob reki
Kamniški Bistrici. V celoti meri 32 kilometrov, od tega poteka 16 kilometrov v občini
Domžale in 3 kilometre v občini Kamnik. Pot je skoraj v celoti peščena, asfaltirana sta le 2
kilometra v občini Kamnik. Ob osi so nameščena počivališča z informacijskimi tablami,
otroškimi igrišči, prostori za piknike, fitnesi na prostem in drugimi rekreacijskimi objekti.
Urejanje in gradnja novih odsekov na osi sodi v širši projekt ureditve Kamniške Bistrice kot
zelene osi regije.

4.1.

KAMNIŠKA BISTRICA: ZELENA OS REGIJE

Začetki nastanka vizije Kamniške Bistrice kot zelene osi regije segajo v leto 1997, ko je
Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO) v sodelovanju z občino Domžale in Turističnim
društvom Radomlje pripravil projekt »Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije«. V okviru
projekta so bile izvedene diskusije med strokovnjaki in različnimi interesnimi skupinami ob
reki, preko katerih se je izoblikovala skupna vizija ureditve vodotoka (Vahtar, Beden Pele,
2000). Pomemben korak k realizaciji te vizije se je zgodil leta 1999, ko so občine Domžale,
Kamnik in Dol pri Ljubljani podpisale »Pismo o nameri o skupnem pristopu k urejanju
območja vodotoka Kamniška Bistrica« z osnovnim ciljem vzpostaviti zeleno rekreacijsko os
ob Kamniški Bistrici ob hkratnem reševanju problema poplav (Vidmar, 2007). Projekt se je
leta 2001 zaključil z izdajo publikacije »Kamniška Bistrica: Zelena rekreacijska os regije.
Vizije ureditve obvodnega prostora kot osrednjega dela zelenega sistema regije s potenciali za
razvoj ekološkega, kulturnega in rekreativnega turizma«, v kateri so predstavljeni povzetki
razprav in vizija ureditve Kamniške Bistrice (Stari projekti, 2013).
Po podpisu pisma o nameri so občine aktivno pristopile k projektu s sprejetjem nekaterih
prostorskih aktov in pripravo idejne zasnove osi (Vahtar, 2008). Izpostavimo lahko občino
Domžale, ki je že leta 2003 sprejela lokacijski načrt Kamniška Bistrica - rekreacijska os
regije. Načrt je osnova za izvedbo vseh gradbenih in obnovitvenih del na rekreacijski osi na
območju občine Domžale (Košutnik, 2014). Občina Kamnik ni sprejela lokacijskega načrta za
to območje. Dela na osi tako potekajo na podlagi idejne zasnove, ki je bila pripravljena leta
2005, in podrobnih prostorskih načrtov za posamezne dele ob reki (Babnik, 2014). V
Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik, ki je v zaključni fazi usklajevanja, je
predvidena izdelava krajinskega načrta za območje Kamniške Bistrice in zasnova glavne
kolesarske poti ob vodotoku vse od Ljubljane do izvira (Odlok o občinskem prostorskem
načrtu…, 2012).
Da bi vizija o zeleni osi čim hitreje postala realnost, sta bila na osi izvedena dva projekta, v
okviru katerih se je vzpostavilo že več kilometrov novih poti ter več novih mostov in brvi čez
Kamniško Bistrico. Prvi je bil projekt »Trkamo na vrata dediščine 2007 - 2009«, ki ga je
izvajal Center za razvoj Litija v sodelovanju z ICRO. Nosilka projekta je bila Občina Dol pri
Ljubljani skupaj z osmimi partnerskimi občinami (med njimi tudi občini Kamnik in
Domžale). Glavna cilja sta bila ohraniti dediščino območja in generiranje razvoja kulturnega
turizma na območju od Kamnika do Šmartnega v Litiji . V okviru projekta je bilo na območju
zelene osi postavljenih 15 počivališč (Vahtar, 2008, str. 14). Drugi projekt pa je projekt
Občine Domžale »Kamniška Bistrica kot zelena os regije«, ki se izvaja od leta 2013. Glavni
cilj projekta je izgradnja javne turistično-rekreativne infrastrukture ob vodotoku. Gre za
realizacijo novih ali nadgradnjo obstoječih poti, ureditev učnih poti, novih počivališč in
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postavitev novih informacijskih tabel (Aktualni projekti, 2013). Oba projekta sta realizirana s
pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
4.1.1. IDEJNA ZASNOVA
Osnovni cilj vizije Kamniška Bistrica: Zelena os regije je vzpostavitev rekreacijske osi vzdolž
celotnega toka reke (Vahtar, 2008), kar pomeni zasnova širokega pasu parkovnih površin s
kolesarskimi in sprehajalnimi potmi, ki bi med seboj povezale ne le rekreacijski potencial,
ampak tudi kulturno (staro mestno jedro Kamnika) in tehnično dediščino (učna pot ob
mlinščicah) ter izobraževalni program (učna pot na Homškem hribu) krajev ob reki (Vahtar,
Beden Pele, 2000). Hkrati pa bi z vzpostavitvijo parkovnih površin ohranili biološko
raznovrstnost in naravno pestrost reke ter zavarovali obrečni prostor pred nadaljnjo
urbanizacijo (Globevnik in sod., 2000).
Rekreacijska os
Kolesarske in sprehajalne poti bi med seboj povezale kraje ob reki z različnimi turističnimi
zanimivostmi v širši regiji. V ta namen sta zasnovana dva sistema poti, sistem vzdolžnih in
sistem krožnih poti, ki se med seboj povezujeta. Vzdolžne poti so speljane ob vodotoku in se
od njega le občasno oddaljijo (Vahtar, 2008). Tedaj nas popeljejo do različnih kulturnih,
naravnih ali tehničnih znamenitosti, kot so staro mestno jedro Kamnika, soteska Predaselj,
izvir Kamniške Bistrice, stari mlini in opuščene mlinščice. Krožne poti imajo izhodišče na
glavni osi in potekajo prečno na njo. Os povežejo s turističnimi točkami v zaledju, kot so
Velika Planina, Arboretum Volčji Potok, ribnik Črnelo, učna pot Šumberk in druge.
Sistem vzdolžnih poti sestavljata dve vrsti poti: glavna pot in sprehajalna pot. Glavno pot
tvorita asfaltirana glavna kolesarska in peščena glavna peš pot, ki razen na krajših odsekih
potekata skupaj. Načrtovana je parkovna oprema in javna razsvetljava. Sprehajalna pot bi
bila speljana po nasprotnem bregu kot glavna in bi bila večinoma peščena brez osvetljave
(Vahtar, 2008).
Ob poteh so načrtovana urejena počivališča z informacijskimi tablami, ki bi vsebovale karto
poteka kolesarskih in sprehajalnih poti, informacije o projektu ter kulturne in izobraževalne
vsebine. Počivališča bi spremljala otroška igrišča, prostori za piknik, fitnesi na prostem in
drugi rekreacijski objekti (Vahtar, 2008).
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Slika 1: Zasnova rekreacijskih poti ob Kamniški Bistrici

Vir: Vahtar, 2008

Zelena os
Poleg ureditve rekreacijske osi pa je namen vizije tudi zagotoviti večjo varnost pred
poplavami in izboljšati ekološko stanje vodotoka (Vahtar, 2008). Kamniška Bistrica je ena
najbolj urbaniziranih rek v Sloveniji. Z industrializacijo kamniško-domžalskega območja sta
reka in njen obvodni prostor doživela veliko razvrednotenje in temeljito preobrazbo (Vahtar,
2008, str. 37). Ob reki so se locirali industrijski objekti, ki so spodbudili proces urbanizacije,
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kateremu je sledila pozidava poplavnih ravnic. Da bi se zavarovali pred visokimi vodami, so
kmalu začeli z nekontroliranimi posegi v strugo. Rezultat je regulirana struga vse od
Stahovice naprej (Vahtar, 2008). Renaturacija struge zaradi prekomerne poselitve obrečnega
prostora ni več mogoča. Z ustvarjanjem širših zelenih površin ob Kamniški Bistrici bi
preprečili nadaljnjo urbanizacijo obrečnega prostora, izboljšali ekološke pogoje življenja v
vodi in ob njej, povečali samočistilno sposobnost vodotoka, preprečili nastajanje divjih
odlagališč in zagotovili retencijske površine ob poplavah (Vidmar, 2007). Reki bi povrnili
naravni videz in s tem naredili ta prostor še bolj privlačen za rekreacijo (Globevnik in sod.,
2000).
Učna pot ob mlinščicah
»Za območje Kamniške Bistrice so značilne mlinščice. Sprva so služile kot odvodni kanal
visokih voda, kmalu pa so na njih zrastli mlini in žage. Ob njih so se med industrializacijo
locirali prvi industrijski obrati, zato lahko rečemo, da mlinščice pomenijo začetek
ekonomskega razvoja in osnovo za razvoj industrije na Kamniško – Domžalskem območju«
(Vahtar, 2008, str. 47).
Mlinščice so pomembna tehnična dediščina območja Kamniške Bistrice in je zato ključno, da
postanejo del vizije o zeleni osi. Z vključitvijo bi povečali turistično privlačnost Zelene osi in
jo približali širšemu krogu ljudi (Vahtar, 2008). »S pomočjo učne poti bi javnosti predstavili
delovanje naravnega vodnega sistema in celotnega sistema umetnega uravnavanja vodnega
režima s sistemom mlinščic« (Vahtar, 2008, str. 47).

4.2.

INVESTICIJE
BISTRICI

NA

REKREACIJSKI

OSI

OB

KAMNIŠKI

4.2.1. Občina Kamnik
Leta 2009 je občina v okviru projekta »Trkamo na vrata dediščine« opremila pet počivališč
(izvir Kamniške Bistrice, piknik center pri Juriju, soteska Predaselj, spodnja postaja žičnice na
Veliko Planino, Bakovnik) in eno otroško igrišče (Keršmančev park). Počivališča vključujejo
informacijske table, klopi, mize, stojala za kolesa in pitnike; v Keršmančevem parku pa tudi
krajšo sprehajalno pot (Stari projekti, 2013).
Slika 2: Počivališče na Perovem

Vir: Gradnja kolesarske steze…, 2009
Istega leta so zgradili kolesarsko/sprehajalno pot, ki poteka od brvi pri tovarni Titan do
trgovskega kompleksa Perovo. Pot široka 2,5 metra, je v celoti asfaltirana in osvetljena z
javno razsvetljavo. Na severnem delu območja so poti dodali večje počivališče z vso
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infrastrukturo. Leta 2010 so pot dogradili in jo povezali z novo cesto treh mostov (Gradnja
kolesarske steze ob Kamniški Bistrici v teku, 2009).
Leta 2013 so v severnem delu Keršmančevega parka postavili telovadne naprave, v južnem
delu pa so dodali nova otroška igrala že obstoječemu otroškemu igrišču (Uredili so
Keršmančev park, 2013).
Slika 3: Počivališče v Keršmančevem parku

Avtorica: Špela Berlec, 2014
Aprila 2015 so dogradili rekreacijsko pot od krožišča na cesti treh mostov do občinske ceste
Volčji Potok-Ceglar-Jernač. Pot dolžine 750 metrov in širine 2,4 metra je makadamska in
dopolnjena s klopmi (Paladin, 2015).
4.2.2 Občina Domžale
Leta 2009 je občina v okviru projekta »Trkamo na vrata dediščine 2007 - 2009« opremila 7
počivališč (dve v Homcu, Količevo, Vir, Park 88 lip v Domžalah, Šumberk, Študa) in eno
otroško igrišče v Športnem parku Domžale. Tako kot v občini Kamnik, so tudi tukaj
počivališča opremljena z vso infrastrukturo (Stari projekti, 2013).
Leta 2010 so z izgradnjo brvi čez Kamniško Bistrico na Podrečju povezali naselja Vir,
Podrečje in Dob z Domžalami. Brv, ki je namenjena kolesarjem in sprehajalcem, povezuje
levi in desni breg reke, ob kateri poteka rekreacijska os in omogoča krožno pot okoli
Šumberka. V prostor ob brvi so umestili dve manjši krožišči, ki preprečujeta hitro vožnjo
kolesarjem (Vošnjak, 2009). Istega leta so začeli s prvo fazo rekonstrukcije pešpoti ob
Kamniški Bistrici od mostu pri Športnem parku Domžale levobrežno in desnobrežno do
mostu v Študi, ki so jo končali leta 2011 (Investicije kronološko, 2013).
Slika 4: Brv na Podrečju

Avtorica: Špela Berlec, 2014
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Leta 2012 so zgradili brv čez Kamniško Bistrico v naselju Nožice. Hkrati so rekonstruirali
peščeno pot, ki vodi od brvi do parkirišča pri Arboretumu Volčji Potok (Investicije
kronološko, 2013). S tem so povezali rekreacijsko os s turistično ponudbo v bližnji okolici.
Slika 5: Plezalna stena pod Šumberkom

Avtorica: Špela Berlec, 2014
Trenutno se izvaja projekt »Kamniška Bistrica kot zelena os regije«. V okviru tega projekta so
oktobra 2013 dokončali gradnjo brvi čez Kamniško Bistrico pri Škrjančevem in prenovili pot
ob vznožju Šumberka (Aktualni projekti, 2013). Glavni namen izgradnje brvi je bil povezati
obstoječe kolesarske poti na desnem in levem bregu reke v zaokroženo rekreacijsko območje.
Ob brvi so uredili počivališče z igrali in dostop do vodotoka. Ob vznožju Šumberka so
prenovili 650 metrov dolgo sprehajalno pot, ki poteka ob Kamniški Bistrici ter Rači in je
navezana na že obstoječe kolesarske poti ob reki. Ob poti so uredili počivališče z
nadstreškom, piknik prostor z ognjiščem, plezalno steno, kopališče, igrišče ter dve točki z
dostopom do vode. Ta rekreacijski kompleks na prostem je pomembna pridobitev za ponudbo
rekreacijske osi (Vošnjak, 2013).
Slika 6: Športni park v Domžalah

Avtorica: Špela Berlec, 2014
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Septembra 2014 so rekreacijski osi dodali oziroma prenovili dva parka, enega na Viru in
enega v Domžalah. Športno-igralni park na Viru je opremljen s fitnesom na prostem,
večnamenskim igriščem za igranje iger z žogo, vadbiščem za starejše občane, igrali za otroke
ter klopmi z mizami. Namen preureditve je na enem mestu združiti vse starostne skupine in
jim ponuditi rekreacijo in zabavo. Park so z novimi potmi navezali na obstoječo rekreacijsko
pot ob Kamniški Bistrici. Obstoječ športni park v Domžalah so dopolnili z igrali in vadbiščem
za starejše občane (Delavno tudi v poletnih mesecih, 2014). Prav tako so septembra 2014
uredili nov odsek rekreacijske poti od mosta v Študi po desnem bregu Kamniške Bistrice do
čistilne naprave. Pot, široka 2,4 metra in dolga 1,7 kilometra, predstavlja za zdaj najjužnejši
urejen odsek poti (Delavno tudi v poletnih mesecih, 2014).
Slika 7: Učilnica na prostem

Avtorica: Špela Berlec, 2014

Slika 8: Pot skozi jelšev gozd

Avtorica: Špela Berlec, 2014
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V prvi polovici leta 2015 je občina Domžale uredila odsek poti pod Homškim hribom.
Obnovili so obstoječe igrišče in počivališče. Od počivališča so del poti kot novogradnjo
speljali po ostanku poplavnega jelševega gozda in vzpostavili učno pot z učilnicami na
prostem. Obstoječo pot, ki poteka po desnem bregu Kamniške Bistrice in je bila poškodovana
ob ujmi, so uredili in jo navezali na obstoječo pot. Na območju počivališča je potrebno še
urediti odcep poti proti Homškemu hribu (Rekreacijske poti, 2013).
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4.3.

NAČRTI ZA REKREACIJSKO OS OB KAMNIŠKI BISTRICI

4.3.1. Občina Kamnik
V Občini Kamnik urejajo os na podlagi izdelane idejne zasnove iz leta 2005. Idejna zasnova
predvideva rekreativno kolesarsko pot ob Kamniški Bistrici od njenega izvira do domžalske
občinske meje. Do danes je bil realiziran odsek poti od tovarne Titan do občinske ceste Volčji
Potok-Ceglar-Jernač v skupni dolžini 3 kilometrov. Da bi pot povezali z obstoječimi potmi v
občini Domžale, manjka še približno 1,8 kilometra poti, in sicer odsek skozi Šmarco ter odsek
med občinsko cesto Volčji Potok-Ceglar-Jernač in Radomeljsko cesto (Paladin, 2015). Za
realizacijo teh dveh odsekov so že izdelani natančni projekti, za odsek skozi Šmarco je
pridobljeno soglasje Agencije Republike Slovenije za okolje in sklenjeno pogodbeno razmerje
za gradnjo zemljišč z Republiko Slovenijo. Glavni razlog, da povezava še ni vzpostavljena, so
težave s pridobitvijo zemljišč za gradnjo, saj je večina zemljišč ob Kamniški Bistrici v lasti
fizičnih oseb (Babnik, 2014). Za severni del rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici pa je
zaenkrat narejena samo idejna zasnova poteka osi (Paladin, 2015).
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Karta 2: Obstoječe in načrtovane poti na rekreacijski osi v občini Kamnik
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4.3.2. Občina Domžale
V okviru projekta »Kamniška Bistrica kot zelena os« ima občina Domžale v načrtu izgradnjo
in obnovo dveh odsekov poti. Prvi odsek poteka po novozgrajeni poti na desnem bregu
Kamniške Bistrice od brvi v Homcu, pod Radomeljskim mostom in naprej do brvi na
Škrjančevem. Na območju odseka sta predvideni dve novi počivališči in obnova počivališča
pri brvi v Homcu. Drugi odsek, ki bo predstavljal najjužnejši del rekreacijske osi, je sestavljen
iz treh delov poti. Prvi del poti poteka ob levem bregu vodotoka Mlinščica v naselju Mala
Loka, ki ga prečka preko predvidene premostitve in se nadaljuje ob levem bregu Kamniške
Bistrice. Preko premostitve prečka še en manjši vodotok in se zaključi na cestni povezavi pri
mostu v Biščah. Peščena pot je predvidena v dolžini 1,4 kilometrov in v širini 2,5 metrov.
Potekala bo po delno poraščenem terenu. Drugi del poti pa poteka po desnem bregu Kamniške
Bistrice, od mostu v Biščah do čistilne naprave Domžale. Pot poteka deloma po urejenih
parkovnih ureditvah, deloma pa skozi zaraščeno območje. Tretji del poti poteka mimo čistilne
naprave in se v nadaljevanju naveže na obstoječo pot (Rekreacijske poti, 2013).
Julija 2015 so začeli z gradnjo podhoda pod glavno cesto na Viru in tako bodo omogočili
povezavo na levem bregu Kamniške Bistrice med Virom in Podrečjem (Investicije v poletnem
času, 2015).
V prihodnjih letih želi občina Domžale obstoječe kolesarske in sprehajalne poti povezati s
potmi v sosednjih občinah in tako ustvariti zaokroženo rekreacijsko površino (Vošnjak, 2013).
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Karta 3: Obstoječe in načrtovane poti na rekreacijski osi v občini
Domžale 1
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Karta 4: Obstoječe in načrtovane poti na rekreacijski osi v občini
Domžale 2

19

5. PROSTOČASNA RABA
KAMNIŠKI BISTRICI
5.1.

REKREACIJSKE

OSI

OB

ZBIRANJE PODATKOV

Za potrebe raziskovanje sem podatke o prostočasni rabi rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici
pridobila z anketnim vprašalnikom. Anketni vprašalnik je sestavljen iz sedmih vprašanj
odprtega, zaprtega in pol odprtega tipa. Zadnji del vprašalnika vsebuje osebne podatke
anketirancev. Anketni vprašalnik je izpolnilo sto oseb.
Anketiranje je potekalo maja 2014 na območju rekreacijske osi v občinah Domžale in
Kamnik. Za anketiranje so bile izbrane štiri lokacije, dve v občini Kamnik in dve v občini
Domžale. Petdeset anket je bilo izpolnjenih v Domžalah in prav toliko v Kamniku. Za ločeno
anketiranje sem se odločila, ker nam ta način omogoča primerjavo učinkovitosti izvajanja
ukrepov na občinski ravni. Anketiranje je potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času ob
koncu tedna, ko imajo posamezniki več prostega časa in je rekreacijska os bolj množično
obiskana.
Anketiranci so bili izbrani naključno, edini pogoj za sodelovanje v anketi je bila polnoletnost
anketiranca.
Anketni vprašalnik je razdeljen v tri sklope. V prvem sklopu me je zanimalo, ali so
anketiranci seznanjeni s projektom »Kamniška Bistrica: Zelena os regije« in z nadaljnjimi
načrti za ureditev osi. V drugem sklopu sem spraševala po prostočasni rabi rekreacijske osi.
Želela sem izvedeti za izvajanje katerih prostočasnih dejavnosti anketiranci koristijo os, kako
pogosto jo uporabljajo in kako je raba osi porazdeljena čez leto. V tretjem sklopu vprašanj so
anketiranci podali subjektivno oceno posameznih lastnosti poti in povedali, kaj na osi
pogrešajo. Glavi cilj anketiranja je bil ugotoviti lastnosti prostočasne rabe osi, mnenje
uporabnikov o osi in hkrati izpostaviti glavne razlike med občinama glede urejanja osi.

5.2.

OSNOVNI PODATKI O VZORCU

5.2.1. Spol in starost
V analizo je bilo vključenih 100 anketirancev, od tega 44 moških in 61 žensk.
Graf 1: Spol anketirancev

ženske
moški
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V starostno skupino 18 – 25 let sodi 18 % anketiranih, največ anketirancev spada v starostni
skupini 26 – 45 let ter 46 - 65 let, in sicer v vsako 33 % anketirancev, 16 % anketirancev pa
sodi v starostno skupino nad 65 let.
Graf 2: Starost anketirancev

18 - 25 let
26 - 45 let
46 - 65 let
nad 65 let

5.2.2. Kraj bivanja
Največji delež anketirancev je kot kraj bivanja navedel Kamnik (29 %) in Domžale (21 %).
14 % anketirancev predstavljajo prebivalci Vira, sledijo jim prebivalci Jarš (10 %), prebivalci
Duplice s 6 % in prebivalci Šmarce in Preserij s 5 %. Med anketiranci je prebivalcev
Količevega in Podrečja bilo 4 %, najmanj pa je prebivalcev Radomelj – 2 %. Kot lahko
spoznamo, so vsi anketiranci prebivalci naselij znotraj občin Kamnik in Domžale. Iz tega
lahko sklepamo, da je rekreacijska os v prvi vrsti namenjena bližnji rekreaciji in ne
dopustniški rekreaciji.
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5.3.

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

5.3.1. Seznanjenost anketirancev s projektom »Kamniška Bistrica: Zelena os regije« in
nadaljnjimi načrti za ureditev Zelene osi
S prvim sklopom vprašanj zaprtega tipa sem želela ugotoviti, ali uporabniki rekreacijske poti
poznajo projekt »Kamniška Bistrica: Zelena os regije« in ureditve, ki se bodo v prihodnje
izvajale na poti.
Graf 3: Seznanjenost anketirancev s projektom "Kamniška Bistrica: Zelena os regije"

Več kot polovica vprašanih (56 %) je seznanjenih s projektom »Kamniška Bistrica: Zelena os
regije«. K veliki prepoznavnosti projekta med uporabniki pripomorejo informacijske table,
nameščene ob osi. Te predstavljajo zanimivosti in poučne vsebine posameznih točk poti ter
vključujejo podatke o projektu.
Slika 9: Informacijska tabla

Avtorica: Špela Berlec, 2014
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Graf 4: Seznanjenost anketirancev z nadaljnjimi načrti za ureditev Zelene osi

da
ne

Kljub prepoznavnosti projekta le 23 % anketirancev ve, kakšni so nadaljnji načrti za ureditev
osi.
5.3.2. Prostočasna raba rekreacijske osi
Glavni namen anketiranja je bil ugotoviti lastnosti izvajanja prostočasnih dejavnosti na osi,
zato je drugi sklop vprašanj namenjen prostočasni rabi osi.
Pogostost uporabe rekreacijske osi
Pri prvem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto anketiranci uporabljajo rekreacijsko os ter
kako je uporaba osi razporejena med tednom.
Graf 5: Pogostost uporabe rekreacijske osi

Večina vprašanih (42 %) uporablja rekreacijsko os večkrat tedensko, 23 % vprašanih os
uporablja vsak dan, 16 % pa jo uporablja občasno. Enkrat tedensko os uporablja 14 %
anketirancev, le 5 % anketiranih pa jo uporablja samo ob vikendih. Z odgovorom »ob
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vikendih« sem se želela osredotočiti na uporabnike osi, ki os uporabljajo izrecno samo ob
vikendih. Ne moremo izključiti možnosti, da tudi anketiranci, ki so izbrali odgovor »enkrat
tedensko«, os uporabljajo (predvsem ali tudi) ob vikendih. Nihče od anketiranih ni osi obiskal
prvič.
Kar 79 % vprašanih os uporablja vsaj enkrat tedensko, od tega jo 65% uporablja celo večkrat
tedensko. Iz rezultatov je vidno, da anketiranci os redno uporabljajo in je uporaba razporejena
čez cel teden. Os je izredno dobro obiskana in predstavlja pomembno lokacijo za bližnjo
rekreacijo okoliškega prebivalstva. Kamniškobistriška ravan je območje suburbanizacije, kjer
je koncentracija prebivalcev velika. Za boljšo kvaliteto življenja prebivalstvo potrebuje
območje bližnje rekreacije, kjer se lahko sprosti in nemoteno uživa v naravi. Rekreacijska os
je zaradi svoje bližine in dostopnosti primerna za rekreacijo med tednom, ko je večini na voljo
le nekaj ur prostega časa po delovniku. Seveda pa je zaradi pestre ponudbe dejavnosti in
aktivnosti, ki so na voljo na osi in na širšem območju ob osi, primerna tudi za rekreacijo ob
vikendih.
Namen uporabe rekreacijske osi
Graf 6: Namen uporabe rekreacijske osi

Z drugim vprašanjem tega sklopa vprašanj sem anketirance spraševala, katere dejavnosti
izvajajo na osi.
43 % anketiranih os uporablja za sprehajanje, 33 % anketiranih jo uporablja za kolesarjenje
in 14 % jo uporablja za tek. 7 % sodelujočih os uporablja v druge namene, najmanjši delež – 3
% pa jo uporablja za ogled naravnih znamenitosti.
Največji delež uporabnikov osi torej predstavljajo sprehajalci in kolesarji. 57 % anketirancev
os uporablja za fizično bolj zahtevni dejavnosti - kolesarjenje in tek, 47 % anketirancev pa jo
uporablja za fizično manj zahtevni dejavnosti – sprehajanje in ogled naravnih znamenitosti.
Vprašani os uporabljajo tudi za hitro hojo in rolanje.
Os se najpogosteje uporablja za kolesarjenje in sprehajanje. Obe dejavnosti se izvajata na
skupni poti. Skupna sprehajalna in kolesarska pot predstavlja velik problem, saj dejavnosti
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zahtevata različno infrastrukturo. Za kolesarjenje so primernejše asfaltirane poti, širše
dvopasovne poti, neprekinjene, več kilometrov dolge povezave, opremljene s pitniki,
kolesarskimi stojali in počivališči. Medtem ko so sprehajalne poti ponavadi makadamske,
krajše, pogosto speljane skozi parkovne površine, opremljene s klopmi, pasjimi stranišči,
otroškimi igrali in piknik prostori. V občini Kamnik je večji del skupne kolesarske in
sprehajalne pot asfaltiran, peščen je le krajši odsek od ceste treh mostov do navezave na cesto
Volčji Potok-Ceglar-Jernač. V občini Domžale pa je celotna pot peščena.
Slika 10: Skupna pot v občini Kamnik

Vir: Uredili smo novo rekreacijsko pot, 2010
Slika 11: Skupna pot v občini Domžale

Avtorica: Špela Berlec, 2014
Vizija ureditve zelene osi predvideva ločene poti, vendar za zdaj teh še ni v načrtu nobene
izmed občin. Predvideni sta dve vrsti poti: glavna pot in sprehajalna pot. Glavno pot bosta
sestavljali asfaltirana kolesarska in peščena pešpot, sprehajalna pot pa bo potekala po
nasprotnem bregu kot glavna pot in bo večinoma peščena (Vahtar, 2008). Zaradi velike
koncentracije uporabnikov na osi že zdaj prihaja do konfliktov med kolesarji in pešci. Ne le
da kolesarjenje in sprehajanje potrebujeta različno infrastrukturo, tudi način in cilj izvajanja
teh dveh dejavnosti se razlikuje. Načeloma se sobivanje kolesarjev in pešcev uspešno
samoregulira. Večina kolesarjev prilagodi hitrost in ravnanje prisotnosti pešcev, pešci pa
naredijo prostor, da jih kolesar lahko nemoteno zaobide. Problem pa nastane pri prehitrih
kolesarjih in neobzirnih pešcih. Takrat lahko učinki rekreacijske rabe v pomembni meri
negativno vplivajo na kakovost doživetja uporabnikov. Ena izmed rešitev za zmanjšanje
konfliktov med sprehajalci in kolesarji so »fizične ovire« na poti, ki zmanjšajo hitrost
kolesarjev. Na rekreacijski osi ob Kamniški Bistrici so ovire postavljene le na enem mestu, v
Podrečju ob brvi, in sicer dve majhni krožišči. Da bi zmanjšali konflikte med sprehajalci in
pešci, bi moralo biti takih ovir več.
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Razporejenost uporabe rekreacijske osi čez leto
Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, kako je uporaba osi razporejena med letom. Predvsem
sem želela izvedeti, ali je uporaba v toplejši polovici leta pogostejša od uporabe v hladni
polovici leta ali pa je uporaba čez vse leto enakomerno razporejena.
Graf 7: Razporejenost uporabe rekreacijske osi čez leto

Rekreacijsko os največ anketirancev (62 %) uporablja skozi vse leto. 18 % anketirancev os
uporablja samo poleti, 15 % jo uporablja samo spomladi in 5 % samo jeseni. Izmed
anketirancev, ki os uporabljajo samo v določenih letnih časih, je nihče ne uporablja le pozimi.
V toplejši polovici leta rekreacijsko os uporablja 32 % vprašanih, v hladnejši polovici leta pa
le 5 % vprašanih. Glede na posamezne letne čase je os najbolj obiskana poleti in spomladi.
Na območju rekreacijske osi je zmerno celinsko podnebje, za katerega sta značilni povprečna
januarska temperatura od 0 do -3 °C, in povprečna julijska temperatura od 15 do 20 °C
(Ogrin, 1996). Pogostejšo uporabo osi poleti in spomladi lahko torej razložimo s
primernejšimi temperaturami za rekreacijo in večjim deležem sončnih dni. Ker rekreacijska os
leži v območju s submediteranskim padavinskim režimom (višek padavin oktobra in
novembra), je uporaba osi jeseni nizka (5 %).
Rezultati analize odgovorov kažejo, da uporaba osi ni omejena na posamezne letne čase ali na
toplejšo polovico leta, temveč je v uporabi skozi vse leto. To kaže na izjemno priljubljenost
osi med uporabniki ter na pogostost udejstvovanja okoliškega prebivalstva v rekreacijskih
dejavnostih.
5.3.3. Mnenja anketirancev o rekreacijski osi
V tretjem sklopu vprašanj sem anketirance spraševala, kako so zadovoljni s posameznimi
lastnostmi osi in kaj na osi pogrešajo. Anketiranci so ocenjevali sledeče lastnosti osi:
promocijo osi, označenost osi, stanje osi, povezanost osi z ostalimi rekreacijskimi območji ter
urejenost osi. V tem sklopu sem ločeno analizirala odgovore anket za posamezno občino.
Čeprav obe občini, Domžale in Kamnik, sodelujeta pri skupni viziji urejanja Zelene osi, so
projekti, ki jih izvajata na njej, različni. Zato je bil glavni namen ločene analize ugotoviti, ali
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se zadovoljstvo anketirancev z osjo razlikuje med občinama, s katerimi lastnostmi osi so
anketiranci v posameznih občinah bolj zadovoljni in s katerimi manj in kaj po mnenju
anketirancev manjka na osi.
Ocena posameznih lastnosti osi v občini Domžale
Graf 8: Ocena posameznih lastnosti poti v občini Domžale

Vsaj 80 % anketiranih v občini Domžale je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih z označenostjo
osi (89 %), stanjem osi (89 %), urejenostjo osi (84 %) in čistočo okolice (83 %). Pri promociji
osi in povezanosti poti z ostalimi rekreacijskimi območji je 30 % in 24 % anketirancev
odgovorilo, da so z njima srednje zadovoljni in 3 %, da z njima niso zadovoljni.
Z analizo sem ugotovila, da je velika večina uporabnikov osi v občini Domžale s
posameznimi lastnostmi osi zadovoljnih, najbolj z označenostjo osi, stanjem osi, urejenostjo
osi in čistočo okolice. Malenkost manj so zadovoljni s promocijo osi in povezanostjo osi z
ostalimi rekreacijskimi območji. Očitno je, da so uporabniki z osjo zadovoljni. Rezultati
analize so posledica vsakoletnih vlaganj in izvajanja projektov na osi. Občina Domžale si
prizadeva, da bi rekreacijska os še naprej predstavljala pomemben zelen koridor in prostor
sprostitve za svoje prebivalce.
Ocena posameznih lastnosti osi v občini Kamnik
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Graf 9: Ocena posameznih lastnosti poti v občini Kamnik

Vsaj 60 % anketiranih v občini Kamnik je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z označenostjo osi
(66 %), s stanjem osi (66 %), z urejenostjo osi (75 %) in s čistočo okolice (67 %). Kar 58 %
vprašanih je zelo zadovoljnih z urejenostjo osi. Polovica anketiranih je srednje zadovoljnih s
promocijo osi. Prav tako velik delež anketiranih je srednje zadovoljnih z označenostjo osi in
povezanostjo osi z ostalimi rekreacijskimi območji. Moram pa poudariti, da je velik delež (21
%) anketirancev nezadovoljnih s čistočo okolice.
Iz rezultatov analize lahko razberemo, da je več kot polovica vprašanih s posameznimi
lastnostmi osi zadovoljna. Zelo zadovoljni so z urejenostjo osi, kar pripisujem dejstvu, da je
večji del poti asfaltiran, opremljen z javno razsvetljavo in različno infrastrukturo (klopi,
igrala, pitniki …). Nezadovoljstvo s čistočo okolice lahko povežem z dejstvom, da se na
območju počivališč ob osi vsak večer zbirajo večje družbe mladih, ki za sabo puščajo
odpadke. Tudi v občini Kamnik je očitno, da so uporabniki osi z osjo zadovoljni.
Primerjava rezultatov analize za občini Domžale in Kamnik
Analiza deležev odgovorov »zelo zadovoljen« in »zadovoljen« nam pokaže, da so anketiranci
z rekreacijsko osjo bolj zadovoljni v občini Domžale. V občini Domžale je s posameznimi
lastnostmi poti 80 % anketirancev zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih, medtem ko je v
občini Kamnik ta delež okrog 60 %. Lastnosti, s katerimi so anketiranci najbolj zadovoljni, so
pri obeh občinah enake, in sicer označenost poti, stanje poti, urejenost poti in čistoča poti.
Primerjava deležev odgovorov »nisem zadovoljen« in »sploh nisem zadovoljen« nam pokaže,
da je v občini Kamnik več anketirancev, ki s posameznimi lastnostmi niso zadovoljni. Pri
petih od šestih lastnosti poti je vsaj 10 % anketirancev izbralo enega izmed teh odgovorov,
medtem ko je v občini Domžale le 3 % anketirancev izrazilo nezadovoljstvo s tremi od šestih
lastnosti poti.
Uporabniki so v obeh občinah manj zadovoljni s promocijo osi in povezanostjo osi z ostalimi
rekreacijskimi območji. Občini promociji ne namenjata veliko pozornosti. Edina promocija, ki
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sem jo zasledila, so poročila o dokončanih oziroma načrtovanih projektih na osi v občinskih
glasilih. Da bi na os, poleg lokalnega prebivalstva, privabili večje število uporabnikov, je
potrebno na širše območje v okolici postaviti označbe in informacijske table o obstoju osi.
Označbe na preostalih območjih rekreacije v občinah (Volčji potok. Velika planina, Koželjeva
pot, Homški hrib, ribnik Črnelo …) ter sprehajalne in kolesarske poti, ki bi potekale do osi ob
Kamniški Bistrici, bi povezale zaokroženo območje rekreacije.
Na podlagi zgornje analize pridemo do zaključka, da so uporabniki z rekreacijsko osjo ob
Kamniški Bistrici bolj zadovoljni v občini Domžale.
Analiza odgovorov anketirancev o tem, kaj pogrešajo na rekreacijski osi
S tretjim vprašanjem v tretjem sklopu sem želela izvedeti, kaj uporabniki osi na njej najbolj
pogrešajo.
Graf 10: Analiza odgovorov anketirancev o tem, kaj pogrešajo na osi
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V obeh občinah največji delež anketirancev, 39 % v občini Kamnik in 44 % v občini
Domžale, pogreša ločene sprehajalne in kolesarske poti. Kolesarjenje in sprehajanje sta
dejavnosti, ki se najpogosteje izvajata na osi. Zato potreba po ločenih kolesarskih in
sprehajalnih poteh ni presenetljiva. Vizija ureditve zelene osi predvideva ločene poti, vendar
za zdaj teh še ni v načrtu nobene izmed občin.
Več pasjih stranišč si želi 18 % anketirancev v občini Domžale in 10 % anketirancev v občini
Kamnik. Javno razsvetljavo pogreša 11 % anketirancev v občini Domžale in le 1 %
anketirancev v občini Kamnik. V Kamniku je pot umeščena v urbanizirano okolje in zato
asfaltirana, v celoti opremljena z javno razsvetljavo, večjim številom smetnjakov ter pasjih
stranišč. Medtem ko je pot v občini Domžale daljša in poteka skozi različna okolja – območje
poselitve in gozdne površine. Pot je zato peščena, javna razsvetljava je le na območju
poselitve, koncentracija pasjih stranišč pa redkejša.
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12 % anketirancev v občini Kamnik in 7 % v občini Domžale pogreša več počivališč ob poti.
V občini Kamnik sta ob poti urejeni dve večji počivališči in več manjših. Večje počivališče je
opremljeno z vso infrastrukturo (otroška igrala, pitnik, mize in klopi, informacijska tabla),
manjša pa sestavljalo posamezne klopi. V občini Domžale je večjih počivališč 8.
Slika 12: Srečanje kolesarja in pešcev

Avtorica: Špela Berlec, 2014
18 % anketiranih v občini Domžale in 33 % anketiranih v občini Kamnik je na vprašanje, kaj
pogrešajo na osi, odgovorilo z »drugo«. V občini Domžale je pod drugo največ vprašanih (55
%) navedlo prepoved vožnje motoristov. 32 % jih je navedlo gostinski objekt in 13 % nič. V
občini Kamnik so anketiranci pod »drugo« navedli povezavo z Domžalami (91%) in gostinski
objekt (9 %). Med uporabniki osi v občini Kamnik je očitna potreba po povezavi obstoječega
odseka poti s potmi v občini Domžale. Tega se zaveda tudi občina, ki že ima pripravljen
projekt za gradnjo tega odseka poti, vendar realizacijo projekta zaustavlja pridobivanje
zemljiških dovoljen.

Slika 13: Motorist na poti

Avtorica: Špela Berlec, 2014
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6. SKLEP
V zaključni seminarski nalogi sem preučevala prostočasno rabo rekreacijske osi ob Kamniški
Bistrici. Rekreacijska os, ki v celoti meri 32 kilometrov, poteka skozi občini Domžale in
Kamnik.
Urejanje rekreacijske osi poteka na osnovi vizije ureditve Kamniške Bistrice kot zelene osi
regije. Osnovni cilj vizije je vzpostavitev rekreacijske osi vzdolž celotnega toka reke.
Zasnovane so kolesarske in sprehajalne poti, ki med seboj povezujejo kulturno in tehnično
dediščino ter izobraževalni program območja ob reki. Vizijo sestavljajo rekreacijska os,
zelena os in učna pot ob mlinščicah. Rekreacijska os bi s sprehajalnimi in kolesarskimi potmi
povezala turistične znamenitosti območja Kamniške Bistrice in ponudila okoliškemu
prebivalstvu prostor za rekreacijo. Namen zelene osi je preprečevanje nadaljnjega širjenja
urbanizacije na ožje območje Kamniške Bistrice, izboljšanje ekološkega stanja vodotoka in
omejitev poplav na tem območju. To bi dosegli s širitvijo zelenih površin, kar bi povečalo
privlačnost prostora za rekreacijo. Učna pot ob mlinščicah bi predstavila mlinščice kot
pomembno tehnično dediščino območja Kamniške Bistrice. Uporabljena bi bila v
izobraževalne in turistične namene.
Z realizacijo vizije so začeli že leta 1999, ko sta občini Domžale in Kamnik podpisali »Pismo
o nameri o skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniška Bistrica«. Občina
Domžale je leta 2003 sprejela lokacijski načrt, ki je osnova za izvedbo vseh gradbenih in
obnovitvenih del. Občina Kamnik takega načrta ni sprejela, dela potekajo na osnovi idejne
zasnove iz leta 2005. Na osi sta bila izvedena dva projekta. Prvi je bil projekt »Trkamo na
vrata dediščine«, ki je potekal med leti 2007 in 2009. Drugi projekt pa je projekt Občine
Domžale »Kamniška Bistrica kot zelena os regije«, ki se izvaja od leta 2013.
V občini Kamnik so realizirani trije kilometri poti, v občini Domžale pa je realiziranih
šestnajst kilometrov. Odsek v občini Kamnik poteka od tovarne Titan do občinske ceste
Volčji Potok – Ceglar – Jernač. V okviru rekreacijske osi je urejeno tudi počivališče v
Keršmančevem parku. Odsek v občini Domžale poteka od brvi čez Kamniško Bistrico v
naselju Nožice do naselja Mala Loka. V občini Kamnik do dokončanja rekreacijske osi
manjkata severni odsek osi, za katerega je za zdaj narejena le idejna zasnova poteka, in skrajni
južni odsek, ki bi os povezal z obstoječo potjo v občini Domžale. Izgradnjo južnega odseka
omejujejo težave s pridobitvijo dovoljenja za gradnjo na zemljiščih, ki so v privatni lasti. V
občini Domžale manjkata dva odseka poti. Prvi, ki bo potekal po desnem bregu od brvi v
Homcu do brvi na Škrjančevem, in drugi, ki bo povezal Bišče z Domžalami.
Glavne ugotovitve zaključne seminarske naloge temeljijo na rezultatih anketne raziskave.
Vprašalnik je izpolnilo 100 uporabnikov rekreacijske osi.
Anketiranci so kot kraj bivanja navedli Kamnik, Domžale, Vir, Jarše, Duplico, Šmarco,
Preserje, Količevo, Podrečje in Radomlje. Ker so vsa ta naselja locirana neposredno ob osi,
lahko potrdimo prvi del prve hipoteze, ki pravi, da uporabniki rekreacijske osi ob Kamniški
Bistrici os uporabljajo za bližnjo rekreacijo.
Odgovori na vprašanje o pogostosti uporabe osi kažejo, da anketiranci os redno uporabljajo
saj je uporaba enakomerno razporejena čez cel teden. 79 % anketirancev uporablja os vsaj
enkrat tedensko, od tega jo 65 % uporablja celo večkrat na teden. Analiza odgovorov na
vprašanje, kako je uporaba osi razporejena skozi vse leto pa nam pokaže, da uporaba ni
omejena na posamezen letni čas, ampak je rekreacijska os v uporabi čez celo leto. 62 %
anketirancev je izbralo odgovor vse leto. Na podlagi navedenih deležev lahko potrdimo
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drugi del prve hipoteze, ki pravi, da uporabniki rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici os
uporabljajo za vsakodnevno rekreacijo.
Dejavnosti, ki se izvajajo na osi, so sprehajanje, kolesarjenje, tek, hitra hoja, rolanje in ogled
naravnih znamenitosti. Izmed naštetih dejavnosti je kar 43 % anketirancev izbralo sprehajanje
in 33 % anketirancev kolesarjenje. Obe aktivnosti se odvijata na skupni poti, kar predstavlja
problem, saj potrebujeta različno infrastrukturo in predstavljata oviro druga drugi pri
nemotenem izvajanju. Tudi analiza anket je pokazala, da je potreba po ločeni kolesarski in
sprehajalni poti velika. 39 % anketirancev v občini Kamnik in 44 % anketirancev v občini
Domžale je na vprašanje o tem, kaj najbolj pogrešajo na osi, odgovorilo, da so to ločene
kolesarske in sprehajalne poti. Le te so predvidene v sklopu vizije ureditve zelene osi, vendar
še niso v načrtu nobene izmed občin.
Poleg ločenih kolesarskih in sprehajalnih poti anketiranci v občini Domžale najbolj pogrešajo
več pasjih stranišč, prepoved vožnje motoristov in javno razsvetljavo. V občini Kamnik so
anketiranci poleg potrebe po ločenih poteh izrazili še potrebo po navezavi poti v občini
Kamnik na obstoječo pot v Domžalah. Kot že omenjeno realizacijo le-te zaustavlja pridobitev
dovoljenj lastnikov zemljišč, po katerih bi pot potekala.
Anketiranci so v drugem delu anketnega vprašalnika izrazili zadovoljstvo oziroma
nezadovoljstvo s posameznimi lastnostmi osi. Tako v občini Kamnik kot v občini Domžale je
vsaki izmed lastnosti osi več kot 60 % anketirancev pripisalo oceno »zelo zadovoljen« ali
»zadovoljen«. Na podlagi teh rezultatov lahko potrdimo drugo hipotezo, ki pravi, da so
uporabniki rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici z njo zadovoljni.
Če podrobneje pregledamo vrednotenje anketirancev posameznih lastnosti rekreacijske osi,
lahko ugotovimo, da so uporabniki v obeh občinah najbolj zadovoljni z označenostjo poti,
stanjem poti, urejenostjo poti in čistočo okolice. Malenkost manjše je zadovoljstvo s
promocijo poti in povezavo z ostalimi rekreacijskimi potmi. Tukaj sem tudi sama prepoznala
problem, saj zunaj samega območja rekreacijske osi za promocijo in označenost osi ni
poskrbljeno. Na širšem območju manjkajo informacijske in usmerjevalne table, ki bi
opozarjale na bližino rekreacijske osi, privabile nove uporabnike ter povezale območje v
zaokroženo rekreacijsko območje.
Vizijo nadaljnjega urejanja osi vidim v razširitvi ponudbe in namena osi. Os, ki je trenutno
namenjena bližnji rekreaciji lokalnega prebivalstva, bi vpeljala v širšo turistično ponudbo
območja. Turistom bi ponudili izposojo koles in z vzpostavitvijo sistema omogočili povezavo
z bližnjimi turističnimi cilji, kot so Arboretum Volčji Potok, stari center mesta Kamnik,
soteska Predaselj … Ponudbo bi promovirali kot enodnevni izlet s kolesi. Sočasno bi se
razvila tudi gostinska ponudba na osi. Drugo možnost razvoja pa vidim v povezavi osi z
okoliškimi šolami. Os bi bila uporabljena v namene pouka v naravi. Učenci bi spoznavali
tehniško dediščino (mlinščice) in biološko raznovrstnost območja. Športno infrastrukturo na
osi pa bi namenili pouku športne vzgoje.
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7. SUMMARY
My final research paper is a study of the recreational use of Kamniška Bistrica river park. The
32 km long recreational axis stretches through the municipality of Domžale and the
municipality of Kamnik.
The program of development is based on a vision of making the Kamniška Bistrica river the
recreational axis of the region. The main focus of this vision is to establish a river park along
the entire river length.
The vision includes pedestrian and cycling paths along the river, together with various
learning paths which all connect not only the cultural, natural and technical heritage of the
area, but also the educational programmes. In addition to connecting the major tourist
attractions along the river, these paths would also serve as an important recreational space for
the local residents.
The purposes of establishing the river park are to protect the green buffer zone along the river
from further urbanization, to prevent floods and to improve the ecological conditions of the
watercourse.
An expansion of green surfaces would help achieve that purpose, furthermore it would make
the area more attractive for recreation. The educational paths along the mill streams would
introduce them as an important technical heritage of the area and would be used for
educational and touristic purposes.
First steps towards the realization of this vision were taken in 1999, when the municipalites of
Kamnik and Domžale signed the ''Letter of intentions of joint approach towards the Kamniška
Bistrica river channel restoration''. In 2003 the municipality of Domžale passed a locational
plan, which would be the base of all constructional and reconstructional works. The
municipality of Kamnik has never passed such a plan, therefore all construction works are
based on the schemes from the year 2005. So far two projects have been executed in the green
axis area. The first one ''Knocking on the doors of heritage'' was carried out between 2007 and
2009. The second project ''Kamniška Bistrica: Recreational Axis of the Region'', developed by
municipality of Domžale, has been in operation since 2013. The municipality of Kamnik has
realized 3 km of the path, while the municipality of Domžale has realized 16. In the
municipality of Kamnik the path runs from the factory Titan to the municipal road Vočji
potok – Ceglar – Jernač and it includes a rest stop in Keršmanec park. In the municipality of
Domžale the path runs from the footbridge across the Kamniška Bistrica river in the village
Nožice to Mala loka. To complete the axis in the municipality of Kamnik the northern portion
needs to be completed, along with the southern portion which would connect it with Domžale
section. Plans for the northern part are already drawn up, however there are problems with
obtaining a building permit for the southern part of the path, since it crosses several private
properties. In the municipality of Domžale two sections of the path are missing. First one will
run along the right bank, from the footbridge in Homec to the one in Škrjančevo; the second
one will connect Bišče with Domžale.
The main findings of this research paper are based on survey questionnaire results. A hundred
people have been surveyed.
Places of residence listed by survey respondents were Kamnik, Domžale, Vir, Jarše, Duplica,
Šmarca, Preserje, Količevo, Podrečje and Radomlje. Since all of the listed locations are in the

33

vicinity of the axis, we can confirm the first part of the first hypothesis, i.e., the axis serves the
nearby residents as a convenient local recreational zone.
The answers to the question of frequency of use have shown that the respondents use the axis
regularly and consistently throughout the week. 79 % of respondents visit the axis at least
once per week, 65 % of whom use it several times a week. The analysis of the responses to
the question concerning the use throughout the year shows that the axis is used all year round
and not only during certain seasons. 62 % of respondents use it year-round. Based on those
figures we can confirm the second part of the first hypothesis which states that locals use the
axis for daily workout.
The axis is used for activities such as walking, cycling, running, power walking, rollerblading
as well as nature sightseeing. Out of those activities 43 % of respondents chose walking,
whereas 33 % chose cycling. Both activities take place on the same path which is problematic,
not only because they are getting in the way of one another but also because each calls for a
different infrastructure. Analysis of the questionnaires has also shown a high demand for the
separation of the two. In fact 39 % of respondents from municipality of Kamnik and 44 % of
respondents from the municipality of Domžale have said that the separated paths for cyclist
and pedestrians were what they missed the most. Such paths have been predicted in the vision
for the river park, but no plans for them have been drawn up by either of the two
municipalities.
Beside the separated paths the respondents from the municipality of Domžale would also
welcome more dog toilets, street lighting and the prohibition of motor vehicles on the path;
while those from the municipality of Kamnik have expressed a wish for connecting the
southern section of the path with the one in Domžale. As already mentioned above, in order to
construct that part of the path, the municipality of Kamnik would have to obtain permissions
from the private property owners.
In the second part of the questionnaire the respondents have expressed their satisfaction or
dissatisfaction with different features of the axis. 60 % of respondents from both
municipalities were either ''very pleased'' or ''pleased'' with the axis' features, which confirms
our second hypothesis stating that the locals are satisfied with the recreational axis along the
Kamniška Bistrica river.
When we look at the ratings of the different features more closely, we find that respondents
from both municipalities are most pleased with path markings as well as with the general
condition and tidiness of the path and the surroundings. The respondents were a little less
pleased with the promotion of the recreational axis and with its connections to other
recreational paths.
I have also recognized that problem. I have found that outside the zone, the axis is not being
promoted. In the wider area of the axis there is a lack of advertising boards and road
markings, which would attract new users and round up the whole area into a complete
recreational zone.
I see the future of the axis in expansion of its offer and purpose. I would also incorporate the
axis, which now only serves the locals for daily and weekend recreation, into the tourist offer
of the area. Tourists would be able to rent bikes and by establishing a larger system of bike
trails we would connect the axis with other tourist attractions such as Volčji Potok Arboretum,
old city center of Kamnik, Predaselj gorge… The offer would be promoted as a single day
cycling tour. Hospitality industry would develop simultaneously with the expansion of the
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tourist offer. Another opportunity for the development of the axis is in connecting the axis
with the local schools. The axis would be used as a classroom in nature. The students would
learn about the technological heritage (mill streams) and biological diversity of the area.
Recreational equipment would be used for the needs of the physical education.
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PRILOGA 1: Anketa o prostočasni rabi rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici
Sem Špela Berlec, absolventka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Za svojo
zaključno seminarsko nalogo raziskujem kakšna je prostočasna raba poti ob Kamniški
Bistrici, zato vas prosim za sodelovanje. Vse pridobljene informacije so anonimne in bodo
uporabljene izključno za raziskovalne namene. Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem.
1. Ali poznate projekt »Kamniška Bistrica: Zelena os regije«?
(1) DA
(2) NE
2. Če da, ali ste seznanjeni z nadaljnjimi načrti za ureditev Zelene osi?
(1) DA
(2) NE
3. Kako pogosto uporabljate rekreacijsko pot?
(1) vsak dan
(2) večkrat tedensko
(3) enkrat tedensko
(4) občasno
(5) ob vikendih
(6 )prvič sem tukaj
4. S kakšnim namenom uporabljate pot? (možnih več odgovorov)
(1) za tek
(2) za sprehajanje
(3) za kolesarjenje
(4) za ogled naravnih znamenitosti
(5) drugo:
5. Pot uporabljam: (možnih več odgovorov)
(1) poleti
(2) pozimi
(3) spomladi
(4) jeseni
(5) čez vse leto
6. V tabeli obkrožite kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi poti… (označite na lestvici
od 1 do 5, kjer je 1 = sploh nisem zadovoljen, 5 = zelo sem zadovoljen)
S promocijo, prepoznavnostjo poti

1

2

3

4

5

Z označenostjo poti (informacijske table,
smerokazi, zemljevidi)

1

2

3

4

5

S stanjem poti (sanacija spodjedenih
bregov, luknje na poti )

1

2

3

4

5

S povezanostjo poti z ostalimi
rekreacijskimi območji

1

2

3

4

5

Z urejenostjo poti (klopi, igrala, smetnjaki,
napajalniki…)

1

2

3

4

5

S čistočo okolice

7. Kaj pogrešate na poti? (možnih več odgovorov)
(1) javno razsvetljavo
(2) več asfaltiranih poti
(3) ločene pešpoti in kolesarske poti
(4) več počivališč z igrali, klopmi, pitniki...
(5) več pasjih stranišč
(6) drugo:
Spol: (1) M (2) Ž
Kraj bivanja:
Starost:
a) Do 25
b) 26-45
c) 46-65
Nad 65

1

2

3

4

5

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

8. 9. 2015

Špela Berlec

